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Diplomityön tavoitteena oli selvittää Oulun kaupungin pilaantuneiden alueiden

ympäristövastuut, eli maaperän pilaantuneisuudesta ja sen riskienhallinnasta aiheutuvat

kustannukset. Työssä tarkasteltiin Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI)

pilaantuneiden tai pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden nykytilaa ja tulevaisuuden

toimenpidetarpeita pilaantuneisuustutkimusten ja pilaantuneen maaperän kunnostusten

osalta. Kohteista pyrittiin tunnistamaan hyötykäyttökelpoisia maa-aineksia. Tarvittaville

tutkimuksille ja kunnostuksille muodostettiin kustannusarviot eri skenaarioille, jotka

kuvaavat Oulun kaupungin ensi-, tois- ja viimesijaisia pilaantuneista alueista aiheutuvia

ympäristövastuita. Lisäksi selvitettiin Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukaan

aikavälillä 2022-2026 rakennus- tai kaavoitushankkeiden myötä ajankohtaisiksi nousevat

tutkimus- ja kunnostuskohteet, joille tehtiin kohdekohtaiset kustannusarviot.

MATTI-kohteista etsittiin tietoja selvityksistä, luvista ja viranomaisdokumenteista.

Tietojen avulla tunnistettiin tutkimus- ja kunnostustarpeita kohteen maankäyttöön

peilaten, minkä perusteella muodostettiin tutkimusta varten kolme skenaariota (A, B, C).

Pilaantuneista alueista aiheutuvat ympäristövastuut kuuluvat ensisijaisesti

pilaantuneisuuden aiheuttajalle. Oulun kaupungin ensisijaisia vastuita kuvaa skenaario A.

Toissijaisena, skenaario B, ympäristövastuut voivat päätyä Oulun kaupungille sen ollessa

kohteen omistaja tai haltija tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja on kyvytön vastaamaan

kustannuksista. Viimesijaisena kunta voi joutua vastaamaan kaikista alueellaan olevista

pilaantuneista alueista, jotka sisällytettiin skenaarioon C.

Ympäristövastuiden skenaarioiden kustannusarviot muodostettiin hyödyntämällä

Suomessa tehtyjen pilaantuneiden alueiden tutkimusten ja kunnostusten keskimääräisiä

kustannuksia sekä normaalijakaumaa. Skenaarioille A ja B tehtiin kustannusarviot



valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvot alittavan ja maankäytön mukaisen tai

riskinarvioinnilla hyväksytyn pitoisuustason saavuttaville toimenpiteille. Skenaarion C

kustannusarvio laadittiin kynnysarvon alittavan pitoisuustason saavuttaville

toimenpiteille. Pilaantuneisuustutkimusten lukumäärä pysyi samana kynnysarvotasoa ja

riskiperusteista tasoa tarkasteltaessa. Kustannusarvio pilaantuneisuustutkimusten osalta

Oulun kaupungin ensisijaisiksi ympäristövastuiksi on 526 250 €, joka yli

kymmenkertaistuu tarkastelun kattaessa skenaarion C viimesijaisetkin vastuut.

Skenaarion A kunnostusten kustannusarviot ovat kynnysarvotason saavuttamiseksi 11

862 500 € ja riskiperusteiseen tasoon 1 650 000 €. Toissijaiset vastuut mukaan lukien

kunnostusten kustannusarviot ovat yli kaksinkertaiset ja viimesijaiset vastuut

huomioiden kuusinkertaiset ensisijaisiin vastuisiin verrattuna.

Aikavälillä 2022-2026 yhdessä MATTI-kohteessa todettiin pilaantuneisuustutkimuksen

tarve ja seitsemässä kohteessa kunnostustarve. Pilaantuneisuustutkimukselle tehtiin

tutkimusohjelma ja kustannusarvio, joka on 8 300 €. Yhteensä kunnostuskohteiden

kustannusarvio on 2 580 000 €. Kohteissa on mahdollisesti kunnostusten myötä

vapautuvia hyötykäyttökelpoisia maa-aineksia, mutta selkeää hyötykäyttökohdetta ei

ollut nähtävissä tutkimushetkellä.

On tärkeää, että pilaantuneiden alueiden ympäristövastuut kohdistuvat pilaantuneisuuden

aiheuttajalle. Toteuttamalla vain riskiperusteiset kunnostukset saavutetaan merkittäviä

kustannussäästöjä. Pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäyttöä tulisi tehostaa entisestään

kustannustehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Diplomityössä kerättyä

MATTI-kohteiden koontia ja laadittuja kustannusarvioita voidaan käyttää lähtötietoina,

kun kohteita aletaan hankkeistamaan.

Asiasanat: maaperän pilaantuminen, riskienhallinta, kestävä kehitys, kustannusarviot



ABSTRACT

Environmental liabilities from contaminated areas in the City of Oulu
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The aim of the thesis was to discover the environmental liabilities of the City of Oulu due

to contaminated areas, i.e. the costs from contaminated areas and their risk management.

In the thesis, the current state of the contaminated or suspected contaminated areas in the

Soil Status Information System (MATTI) was examined, and also needs for future actions

in terms of contamination surveys and remediation measures were defined. Efforts were

made to identify soil for utilization from the areas. Cost estimates were prepared for the

necessary contamination surveys and remediations for different scenarios, which describe

the primary, secondary and final environmental liabilities in the City of Oulu due to the

contaminated areas. In addition, contamination surveys and remediation sites that will be

topical in the time period 2022-2026 according to the land use implementation

programme  due to construction or zoning projects in the City of Oulu were identified,

for which site-specific cost estimates were made.

Information on MATTI sites was searched from site-specific environmental reports,

permits and regulatory statements. According to collected data, the needs for

contamination surveys and remediations were identified based on the land use of the area.

In general, the environmental responsibilities arising from contaminated areas are

primarily the responsibility of the polluter. Scenario A includes the primary

responsibilities due to the contaminated areas in the City of Oulu. Secondary, in Scenario

B, environmental responsibilities may end up with the City of Oulu in a case where the

City of Oulu is the owner or occupier of the area and the operator is unable to take care

of the remediation. In the third Scenario C it was assumed that the municipality may be

responsible for all the contaminated areas in its territory.



The cost estimates for the environmental liability scenarios were compiled by utilizing

the normal distribution and average costs of the field studies and remediations carried out

in Finland. For Scenarios A and B, cost estimates were made for measures needed to

reach below the threshold set in Government Decree 214/2007 and acceptable

contaminant levels in accordance with  land use or risk assessment. The cost estimate for

Scenario C is for measures that reach below the threshold level. The number of

contamination surveys remained the same at the threshold level and the risk-based level.

The cost estimate for surveys for the City of Oulu's primary environmental liabilities is

526 250 € which more than increased tenfold when including also final responsibilities in

Scenario C. The cost estimates for the remediations in Scenario A are 11 862 500 € for

the threshold level and 1 650 000 € for the risk-based level. Taking into account the

secondary liabilities, remediation cost estimates were more than doubled and furthermore

including the final liabilities cost estimates grew six-fold.

In the time period 2022-2026, one area will require contamination survey and seven areas

need remediation. For the contamination survey a research program was made with a cost

estimate of 8,300 €. The total estimated cost of the remediation projects is 2 580 000 €.

These areas may contain soil which could be utilized, but at the time of the study no clear

target was seen.

It is important that the environmental liabilities due to contaminated areas are targeted

to the polluter. Significant cost savings will be achieved by implementing only risk-

based remediations. Utilization of contaminated soil should be enhanced to promote

cost efficiency and sustainable development. The cost estimates presented in the thesis

and the compilation collected from MATTI projects can be used as a source of

information when projects are started.

Keywords: soil contamination, risk management, sustainable development, cost estimates
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1 JOHDANTO

Maaperän pilaantuminen on yksi 2000-luvun suurista globaaleista riskitekijöistä. Se

uhkaa uusiutumattoman luonnonvaran, maaperän, tilaa sekä toimintoja, joita maa-alueilla

voidaan tulevaisuudessa harjoittaa. (Hakeem ym. 2015, s. 1) Maaperään päätyvät haitta-

aineet aiheuttavat uhkaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle monin eri tavoin riippuen

haitta-aineen määrästä ja ominaisuuksista sekä esiintymisympäristöstä (Vna 214/2007).

Pilaantuneeksi epäiltyjä tai todettuja alueita oli Suomessa vuonna 2018 noin 27 000 kpl

(Pirkanmaan ELY-keskus 2019, s. 3). Suomessa kunnostetaan vuosittain 250–300

pilaantunutta kohdetta (Ympäristöministeriö 2015b s. 7), minkä lisäksi

pelastusviranomaisten tietoon tulee noin 2 600 öljyvahinkoa ja 400 vaarallisten

kemikaalien ja aineiden vahinkoa (Tuomainen ym. 2021, s. 15). Suomessa pilaantuneiden

alueiden hankkeisiin käytetään vuosittain 50–100 miljoonaa euroa, joista

kunnostuskustannukset ovat tyypillisesti jopa 10–100 kertaiset verrattuna

tutkimuskustannuksiin (Pirkanmaan ELY-keskus 2019, s. 5).

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Oulun kaupungin pilaantuneisiin alueisiin liittyvät

ympäristövastuut. Työssä selvitettiin pilaantuneiden alueiden nykytila sekä

tulevaisuudessa tarvittavat tutkimus- ja kunnostustoimenpiteet ja niiden kustannukset.

Ympäristövastuulla tarkoitetaan tässä ympäristön pilaantumisen korvausvastuuta eli

pilaantuneen alueen ja sen riskienhallinnan toimenpiteiden kustannuksia. Lisäksi

tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisesti kohteiden kunnostuksen yhteydessä vapautuvia

hyötykäyttökelpoisia maa-aineksia.

Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa käsitellään maaperän pilaantuneisuutta ja

pilaantuneiden alueiden ja maa-ainesten hyötykäyttöä etenkin kaupungin maankäytön

suunnittelun keinoin. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan PIMA-hankkeista muodostuvia

kustannuksia sekä mahdollisia kustannussäästömahdollisuuksia. Työn läpi teemana

kulkee myös kestävä kehitys ja kiertotalous sekä niiden edistämisen mahdollisuudet

pilaantuneiden alueiden kannalta ja Oulun kaupungin näkökulmasta.

Työn toteutuksen pohjana toimi Maaperän tilan tietojärjestelmästä (MATTI) haettu

kooste Oulun kaupungin alueen pilaantuneista kohteista. Kohteita tarkasteltiin
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tietojärjestelmässä olevan lajiluokituksen sekä omistus- ja hallintasuhteiden pohjalta

jakautuvien vastuiden perusteella. Vastuiden jakautumisen mukaan muodostettiin kolme

eri Oulun kaupungin ympäristövastuiden kustannusskenaariota. Lisäksi tunnistettiin

lähivuosina ajanjaksolla 2022–2026 ajankohtaisiksi nousevia PIMA-hankkeita, joille

tehtiin kohdekohtaiset kustannusarviot.
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2 MAAPERÄN PILAANTUMINEN

2.1 Määritelmä

Maaperän pilaantumisella tarkoitetaan sellaista maaperässä olevien haitta-

ainepitoisuuksien aiheuttamaa tilaa, josta arvioidaan olevan vaaraa tai haittaa terveydelle

tai ympäristölle (Vna 214/2007). Maaperä voi olla määritelty pilaantuneeksi myös, kun

viihtyisyyden tai muun edun katsotaan vähentyneen (Reinikainen 2007, s. 7). Vastaavasti

maaperää ei pidetä pilaantuneena, kun sen haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida olevan

vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 14)

Maaperän pilaantuneisuuden arviointi perustetaan kohdekohtaiseen riskinarvioitiin, jossa

arvioidaan haitta-aineiden aiheuttamat terveys- ja ympäristöriskit siinä kohteessa, johon

riskinarviointi tehdään. Terveysriskillä tarkoitetaan maaperän pilaantuneisuuden

arvioinnin yhteydessä maa-aineksessa esiintyvien haitta-aineiden mahdollisesti

aiheuttamia terveyteen kohdistuvia haittoja. Terveyshaitat voivat vaihdella väliaikaisista

haitoista vakaviinkin sairaustiloihin. Ympäristöriskillä tarkoitetaan tässä asiayhteydessä

negatiivisia vaikutuksia, joita maa-aineksessa esiintyvät haitta-aineet aiheuttavat

vaikutusalueen eliöstössä. Kuten terveysriskien tilanteessa, myös ympäristöriskien

vakavuus voi vaihdella eri tasoilla väliaikaisesta paikallisesta haitasta pitkäaikaisiin

laajankin alueen tai eliöstön haittoihin. (Suomen ympäristökeskus 2013)

Maaperän pilaantuneisuus on arvioitava riskinarvioinnilla aina, kun valtioneuvoston

asetuksessa 214/2007 (ns. PIMA-asetus) määritetyt haitta-ainekohtaiset pitoisuuksien

kynnysarvot ylittyvät. PIMA-asetus käsittelee pilaantuneiden alueiden kunnostamista ja

kunnostustavoitteiden määrittämistä. Haitta-ainepitoisuuden kynnysarvon katsotaan

edustavan suurinta haitta-aineen pitoisuutta, jossa siitä ei aiheudu ympäristö- tai

terveysriskiä maa-aineksen sijainnista ja käytöstä riippumatta. Riskinarviointiin

vaikuttavia tekijöitä ovat haitta-ainepitoisuuden lisäksi tarkasteltavan haitta-aineen

ominaisuudet, sijainti maaperässä, altistumisen mahdollisuus sekä lyhyellä että pitkällä

aikavälillä, mahdollisesta altistumisesta seuraavat haitat, haitan vakavuus ja

todennäköisyys. Lisäksi riskinarviointiin vaikuttaa haitta-ainepitoisen maan ja sitä

ympäröivän alueen ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi haitta-aineiden

leviämiseen ja kulkeutumiseen, sekä maaperän taustapitoisuus. Taustapitoisuudella
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tarkoitetaan luontaisesti maaperässä esiintyvää tarkasteltavan haitta-aineen pitoisuutta.

(Vna 214/2007)

Haitta-aineeseen ja maaperään liittyvien tekijöiden lisäksi riskinarviointiin vaikuttavat

alueen käyttötarkoitus tutkimushetkellä sekä lähitulevaisuudessa, mikäli maankäyttöön

on tulossa muutoksia (Vna 214/2007). Eri alueilla ja erilaisessa maankäytössä haitta-

ainepitoisuudet, joiden katsotaan aiheuttavan ympäristö- tai terveysriskejä ja siten

maaperän määrittelyn pilaantuneeksi, voivat vaihdella. Usein maaperän

pilaantuneisuuden rajana käytetään PIMA-asetuksen ohjearvoja (ks. kappale 2.2.1).

Riskinarvioinnin tuloksena saadaan arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja mahdollisten

riskinhallintatoimenpiteiden tarpeesta (esim. kunnostus) tarkasteltavan haitta-aineen

osalta tarkasteltavalla alueella sen silloisessa tai tulevassa käytössä (Reinikainen 2007, s.

7).

2.2 Lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot

2.2.1 Lainsäädäntö

Lainsäädäntöä maaperän pilaantuneisuuteen liittyen on ollut Suomessa olemassa

vuodesta 1987 lähtien, kun silloiseen jätelakiin lisättiin pilaantuneen maaperän

puhdistusta koskevia säännöksiä (Pyy ym. 2013, s. 6). Nykyään jätelain (646/2011)

sisältö liittyy pilaantuneisiin alueisiin lähinnä kaivumassojen käsittelyn ja sijoittamisen

osalta, eikä maaperän pilaantuneisuuden määrittelyn tai siihen liittyvien toimien osalta.

Jätelaissa määritellään jätteen olevan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai

aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Tämän lain mukaan myös

maa-aines voidaan luokitella jätteeksi. (L 646/2011) Maa-aineksen jäteluonnetta

käsitellään enemmän kappaleessa 2.5.

Ympäristönsuojelulakia (527/2014) sovelletaan ympäristön pilaantumista mahdollisesti

aiheuttavaan toimintaan, toimintaan josta syntyy jätettä sekä jätteen käsittelyyn. Lain

tarkoituksena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantuminen ja taata terveellinen ympäristö.

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa, ja se onkin

keskeisin laki maaperän pilaamiseen ja pilaantuneiden alueiden kunnostukseen liittyen.
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Lakiin sisältyy useita maaperän pilaantumiseen ja puhdistamiseen liittyviä kohtia, joista

keskeisimpiä Vepsäläinen ym. (2016, s. 13) mukaan ovat esimerkiksi:

- 6 § Selvilläolovelvollisuus

- 16 § ja 17 § Maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto

- 133 § Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus

- 134 § Velvollisuus ilmoittaa pilaantumisen vaarasta

- 136 § Päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

- 137 § Puhdistamisesta määrääminen

Laissa on säädetty luvanvaraiset, rekisteröitävät ja ilmoituksenvaraiset toiminnot, jotka

kuuluvat lain soveltamisalaan. Ympäristöluvitus antaa riskitoimintojen harjoittamiselle

raamit, joiden tarkoituksena on välttää maaperän pilaantumista. Ympäristöluvan

lupamenettelyä varten luvan hakija jättää viranomaiselle lupahakemuksen, josta ilmenee

selvitys toiminnan luonteesta, vaikutuksista ja muista olennaisista seikoista. Usein

liitteeksi vaaditaan myös ympäristövaikutusten arviointiselostus tai luonnonsuojelulaissa

tarkoitettu arviointi. Toiminnan rekisteröintiä varten jätetään toiminnan rekisteröinti-

ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yleisessä ilmoitusmenettelyssä

toiminnanharjoittaja tekee viranomaiselle ilmoituksen ympäristön pilaantumisen vaaraa

aiheuttavasta toiminnasta. Lupaprosessiin ei vaikuta pelkästään kohteen toiminto, vaan

myös esimerkiksi sijaitseeko kohde pohjavesialueella, jolloin tavallisesti rekisteröinti-

ilmoituksen alaiset toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan.  (L 527/2014)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista

(Vna 214/2007) eli ns. PIMA-asetus on ympäristönsuojelulain perusteella annettu asetus

pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta ja kunnostustavoitteiden määrittämisestä.

Asetuksessa on säädetty maaperää pilaavien haitta-aineiden kynnysarvot sekä ohjearvoja,

jotka kuvaavat eri tasoisia haitta-aineiden pitoisuuksien aiheuttamia riskejä.

Kynnysarvotason alittuessa haitta-aineen aiheuttamia riskejä voidaan pitää

merkityksettöminä ja näin maaperää pilaantumattomana. Kynnysarvotason haitta-

ainepitoisuuksiltaan ylittävän maaperän pilaantuneisuus on arvioitava, ellei alueen

luonnollinen taustapitoisuus ko. aineen osalta ole korkeampi. (Vna 214/2007)

Pilaantuneisuuden arviointi riskinarvioinnilla on kuvattu edellä kappaleessa 2.1. Alempi

ohjearvotaso kuvaa suurinta yleisesti hyväksyttävää riskitasoa tavanomaisessa
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maankäytössä, kuten asuinalueilla, ja ylempi ohjearvotaso vähemmän herkässä

maankäytössä, kuten teollisuusalueilla. (Reinikainen 2007, s. 73-75) Kynnys- ja

ohjearvojen soveltamista suhteessa maankäyttöön on esitetty Kuvassa 1. Mikäli kohteessa

katsotaan olevan kunnostustarve sen pilaantuneisuuden myötä, maaperän kunnostuksen

tavoitepitoisuudet päätetään riskinarvioon perustuen.  (Reinikainen 2007, s. 7) Usein

kunnostuksen tavoitetasoksi katsotaan soveltuvan suoraan PIMA-asetuksen alempi tai

ylempi ohjearvotaso riippuen alueen maankäytöstä (Pyy ym. 2013, s. 47). Tarkemmin

kunnostusta koskevan ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksessa

(713/2014) (Vna 214/2007).

Kuva 1. PIMA-asetuksen (214/2007) mukaiset haitta-ainepitoisuuden raja-arvot
suhteessa maankäyttörajoituksiin.

Terveydensuojelulaki (763/1994) liittyy pilaantuneiden alueiden hallintaan

tarkoituksenaan ylläpitää ja edistää koko väestön ja yksilöiden terveyttä, sekä ehkäistä,

vähentää ja poistaa terveyshaittoja aiheuttavia ympäristötekijöitä. Terveyshaitalla

voidaan tarkoittaa joko ihmisessä todettua sairautta tai terveyshäiriötä, muuta

elinympäristön tekijää joka uhkaa väestön tai yksilön terveyttä tai riskiä haitallisten

terveysvaikutusten ilmenemisestä teoreettisesti mahdollisen altistumisen aiheuttamana,

joita esimerkiksi maaperän pilaantuneisuus voi aiheuttaa. (L 763/1994)
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Maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista sekä aiheeseen liittyviä teemoja käsitellään

tai sivutaan useissa laeissa ja asetuksissa. Edellä käsitellyn lainsäädännön lisäksi

maaperän pilaantuneisuuteen ja kunnostukseen liittyvistä asioista säädetään esimerkiksi

seuraavissa laeissa ja asetuksissa: valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

kemikaalilaki (599/2013), laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994), laki

ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998), laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen

tukemisesta (246/2019) ja laki öljysuojarahastosta (1406/2004). (Tohmo & Takala 2011,

s.10)

2.2.2 Pilaantuneiden alueiden tutkimisen ja kunnostamisen tukeminen

Pilaantuneiden alueiden tutkimista ja kunnostusta tuettiin vuodesta 1989 lähtien valtion

jätehuoltotyöjärjestelmän (L 646/2011) kautta, jossa pilaantuneita alueita kunnostettiin

jätehuoltotöinä tapauksissa, joissa kunnostusten toteutus ei ole muilla keinoilla

tapahtunut. Jätehuoltotyöjärjestelmän kautta kunnostettiin vuoteen 2012 mennessä 370

kohdetta. (Pyy ym. 2013, s. 41)

Vuodesta 2020 lähtien valtion tuki pilaantuneisuuden tutkimiseen tai kunnostamiseen

myönnetään pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista koskevan lain (246/2019)

mukaan. Siinä säädetään harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, jota voidaan myöntää

maaperän tai muiden ympäristön osien pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen

alueen puhdistamiseen. Avustuksia voidaan myöntää, mikäli pilaantumisen aiheuttaja ei

ole selvillä, tavoitettavissa tai maksukykyinen. Kunnalle avustuksia voidaan myöntää, jos

tutkimuksen tai kunnostuksen kohteena on vanha suljettu kaatopaikka. Lisäksi avustuksia

voidaan myöntää, mikäli alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai selvinneen

pilaantuneisuuden kunnostus on muulle taholle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Avustusten myöntämisen taustalla on aina perusteltu terveydelle tai ympäristölle

aiheutuva haitta tai vaara ko. alueella. (L 246/2019)

Pilaantuneiden alueiden tutkimisen ja kunnostamisen tukemiseksi on myös erilaisia

valtakunnallisia hankkeita ja ohjelmia, joista keskeisimpiä läpikäydään seuraavaksi

kappaleissa 2.2.3–2.2.5. Varsinaisten hankkeiden ja ohjelmien lisäksi

ympäristöhallinnolla on useita ohjeita, jotka tarkentavat ja ohjaavat pilaantuneisiin

alueisiin liittyviä toimintoja (Vepsäläinen ym. 2016, s. 14).
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2.2.3 Pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia

Valtioneuvoston vuonna 2015 hyväksymä valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden

riskienhallintastrategia (PIMA-strategia) on näkemys ja toimintamalli siihen, miten

pilaantuneiden alueiden riskinhallinta ja kunnostus tehdään kustannustehokkaasti ja

kestävästi varmistaen samalla terveyden- ja ympäristönsuojelu parhaalla mahdollisella

tavalla. Strategian tavoitteena on hallita pilaantuneiden alueiden terveys- ja

ympäristöriskit vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan

kokonaisvaltainen kuva pilaantuneista alueista, jonka myötä voidaan tunnistaa

pilaantuneiden alueiden luomat riskit ja kehittää suuntaviivat kestävään riskienhallintaan.

(Ympäristöministeriö 2015b, s. 9–10)  PIMA-strategian tavoitteet jakautuvat kuuteen

kokonaisuuteen (Ympäristöministeriö 2015b, s. 20):

1) riskikohteiden tutkiminen ja kunnostaminen

2) alueiden käytön suunnittelu

3) tietojärjestelmät

4) riskienhallintamenetelmät

5) menettelytavat, vastuut ja velvoitteet

6) vuorovaikutus ja viestintä

Yksi strategian tärkeimmistä vaikutuksista on edistää maa-ainesten ja -alueiden

hyödyntämistä. Strategia tukee näin kestävää maankäyttöä sekä kiertotaloutta.

(Ympäristöministeriö 2015b, s. 11) PIMA-strategia tukee hallitusohjelman 2015-2019

Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta ja useita Euroopan

Unionin tavoitteita, kuten maaperänsuojelun tavoitetta olla ottamatta käyttöön uutta

maata vuoteen 2050 mennessä sekä vesiensuojelun tavoitteita pinta- ja pohjavesien hyvän

tilan saavuttamisesta. Alueidenkäyttöpolitiikan osalta PIMA-strategia tukee

valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän

kehityksen tavoite maaperän heikentymisen pysäyttämiseksi on yhteydessä PIMA-

strategiaan. Sen myötä tuetaan myös eri tasoilla asetettuja jätepolitiikan sekä

kiertotalouden tavoitteita. (Ympäristöministeriö 2015b, s. 41–44)
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PIMA-strategiaa toimeenpannaan esimerkiksi valtakunnallisella pilaantuneiden maa-

alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmalla, jossa tunnistetaan ja priorisoidaan ympäristön

ja terveyden kannalta korkeimman riskin kohteet ja edistetään näiden kohteiden

kunnostamista ensikädessä (Ympäristöministeriö 2019, s. 1). Se on kantanut nimeä

Maaperä Kuntoon -ohjelma vuodesta 2018 alkaen. Keskimäärin ohjelman kautta on

vuosittain tutkittu 40−50 ja kunnostettu 5−10 kohdetta. Ohjelman toteuttaminen on

keskitetty ELY-keskuksille, joista Pirkanmaan ELY-keskus vastaa isännättömien

kohteiden hallinnasta. (Pirkanmaan ELY-keskus 2021a)

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma oli myös osa PIMA-strategian

toimeenpanoa vuosina 2016–2018. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja

kokeiluohjelma koostui Pirkanmaan ELY-keskukseen keskitetystä pilaantuneiden maa-

alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmasta sekä Business

Finlandin kautta jaettavista rahoituksista Clean Soil -hankkeisiin. Kokeiluohjelmalla

pyrittiin kestävien kunnostusmenetelmien osaamisen ja laajamittaisen käyttöönoton

edistämiseen uusien kokeiluhankkeiden kautta sekä uusien innovatiivisten

kunnostusmenetelmien luomiseen ja vientiin. (Pirkanmaan ELY-keskus 2019, s. 7–9)

2.2.4 JASKA- ja ESKO-kohteet

JASKA-hanke on ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston (ÖSRA)

hanke, jonka toiminnan tarkoituksena on tutkia ja kunnostaa riskialueilla sijaitsevia

öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä (Pirkanmaan ELY-keskus 2021b). JASKA-hanke on

toiminut vuodesta 2012 lähtien, ja vuoden 2020 lopussa valittujen kohteiden

kunnostukset jatkuvat todennäköisesti vuoteen 2024 asti. JASKA-hankkeen kohteen

soveltuvuuskriteereistä poikkeaville kohteille, ns. ESKO-kohteille, on voinut hakea niin

ikään öljysuojarahaston tukea selvitysten ja kunnostusten toteutukseen vuoden 2020

loppuun mennessä. JASKA-hankkeen myötä vuonna 2020 kohteita oli tutkittu noin 400

ja kunnostettu noin 130 kohdetta. (Pirkanmaan ELY-keskus 2020)

2.2.5 SOILI-ohjelma

Toinen öljysuojarahaston tukema ohjelma oli vuosina 1997–2015 toiminut SOILI-

ohjelma. SOILI, eli sopimus valtakunnallisesta toimenpideohjelmasta nestemäisten

polttoaineiden vähittäisjakelutoiminnassa käytettyjen ja toiminnan yhteydessä öljyllä
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likaantuneiden alueiden kunnostamisesta, oli Öljyalan Palvelukeskus Oy:n ohjelma,

jonka toimenpiteisiin kuului öljyhiilivedyillä pilaantuneiden polttonesteiden

jakelualueiden tutkiminen ja tarvittaessa kunnostus. (Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 8)

SOILI-ohjelmaa toteutettiin lähes kahden vuosikymmenen ajan, jonka aikana tutkittiin

noin 950 ja kunnostettiin lähes 600 kohdetta. (Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 41).

Kohteet olivat joko öljy-yhtiöiden toiminnan lopettaneita tai pian lopettavia kohteita tai

ns. isännättömiä kohteita. Isännättömällä kohteella tarkoitetaan kohdetta, jonka toiminta

on jo lakannut, eikä pilaantuneisuuden aiheuttaja tai kunnostusvastuullinen ole selvillä,

hän on maksukyvytön tai kustannukset ovat kohtuuttomat henkilön hoidettaviksi.

(Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 8–11) Ohjelman hyötynä oli pilaantuneiden alueiden

tutkimisen ja kunnostusten lisäksi toimintamallien ja käytäntöjen kehitys liittyen

pilaantuneiden alueiden kunnostukseen ja muuhun riskienhallintaan. Etenkin kehitys

riskiperusteisen kunnostustarpeen arvioinnin sekä in situ -kunnostusmenetelmien

laajemman käyttöönoton osalta oli merkittävää. (Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 45–46)

2.3 Yleisimmät maaperää pilaavat haitta-aineet ja toiminnot

Maaperän pilaantuminen ei ole uusi ilmiö; ihmisten toimintojen vaikutuksia ja riskejä

maaperään on tunnistettu jo 1800-luvulla (Pyy ym. 2013, s. 5). Ensimmäiset toimet

pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja kunnostamiseksi tapahtuivat kuitenkin paljon

myöhemmin 1980-luvulla (Ympäristöministeriö 2015b, s. 12). Siitä lähtien tarkasteltavat

haitta-aineet ja niiden sallitut pitoisuudet ovat muuttuneet tiedon lisääntyessä.

Pilaantuneita alueita tunnistetaan eniten erilaisten teollisuuslaitosten alueilla. Lisäksi

esimerkiksi jätteenkäsittelylaitosten, ampumaratojen, polttonesteiden jakeluasemien sekä

erilaisten korjaamojen alueita on tunnistettu riskiltään korkeiksi maaperää usein

pilaaviksi toiminnoiksi. (Pyy ym. 2013, s. 14) Näiden pitkäänkin jatkuvien toimintojen

lisäksi maaperä voi pilaantua myös yksittäisen tapahtuman seurauksena; erilaiset haitta-

aineisiin liittyvät onnettomuudet muodostavat merkittävän osan maaperää pilaavista

tapauksista (Ympäristöministeriö 2015b, s. 12). Alueiden pilaantuneisuuden ja

väestökeskittymien välillä on todettu yhteys, mikä selittyy pitkälti toimintojen

keskittymisellä asutuksen lähelle (Pyy ym. 2013, s. 9). Usein kunnostuskohteet sijoittuvat

asuinalueille tai pohjavesialueille, jolloin pilaantuneisuus havaitaan nopeammin ja haitta-

aineiden sallitut pitoisuudet ovat vähäisempiä (Pyy ym. 2013, s. 34). Haitta-aineiden
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päätyminen maaperään ei ole aina peräisin alueella tapahtuvasta yksittäisestä toiminnasta,

vaan haitta-aineet voivat kulkeutua ensin useiden eri toimintojen myötä ilmakehään ja

päätyä sieltä laskeumana maaperään (Hakeem ym. 2015, s. 2).

Maaperän lisäksi myös muu ympäristö voi pilaantua. Pohjavesi voi maaperän tavoin

pilaantua kohteissa, joissa ollaan tekemisissä ympäristölle tai terveydelle haitallisten

aineiden kanssa (Vepsäläinen ym. 2016, s. 9). Pohjavedenkin pilaantuneisuutta tavataan

usein maaperän pilaantumisen yhteydessä olosuhteiden ollessa sille suotuisat. Erityisesti

pohjaveden laatua uhkaavia toimintoja ovat esimerkiksi jätteenkäsittelytoiminnot,

korjaamot sekä polttonesteiden jakelu (Pyy ym. 2013, s. 28) Lisäksi esimerkiksi

pintavesi, maaperän huokosilma ja sedimentit voivat pilaantua ja vaatia tutkimus- ja

kunnostustoimia maaperän ja pohjaveden tavoin (Jaakkonen 2011, s. 7; Vepsäläinen ym.

2016 s. 27).

2.3.1 Haitta-aineet

Tässä työssä haitta-aineilla tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (PIMA-

asetus) esitettyjä maaperää pilaavia haitta-aineita. PIMA-asetuksessa on asetettu kynnys-

ja ohjearvoja yleisimmin maaperää pilaaville haitta-aineille tai haitta-aineiden ryhmille,

joiden pitoisuuksia tarkastellaan maaperän pilaantuneisuutta arvioitaessa. (Vna

214/2007) Lisäksi on lukuisia PIMA-asetuksen ulkopuolisia haitta-aineita, kuten

paperiteollisuudessa ja sammutusvaahdoissa ennen käytetyt PFAS-yhdisteet eli osin tai

kokonaan fluoratut orgaaniset yhdisteet (Jaakkonen 2011, s. 12; Mehtonen ym. 2016, s.

5). Ne ovat tuhansien yhdisteiden joukko, jotka ovat ominaisuuksiltaan hyvin pysyviä ja

ympäristölle ja terveydelle haitallisia. (Mehtonen ym. 2016 s. 1–2). Vaikka PFAS-

yhdisteet eivät kuulu PIMA-asetuksen haitta-aineisiin, on niiden esiintymistä maaperässä

ja pohjavedessä selvitetty Suomessa mm. paloharjoitusalueiden ympäristöissä (Mehtonen

ym. 2016 s. 13).

Haitta-aineiden joutuessa maaperään niiden aiheuttamia riskejä selittävät pitkälti aineen

kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, joista tärkeimmiksi voidaan nimetä haihtuvuus,

kulkeutuvuus ja vesiliukoisuus (Lepistö ym. 2014, s. 9). Yksittäisten haitta-aineiden

ominaisuuksien lisäksi on muistettava, että ympäristön olosuhteet ja etenkin maaperän

ominaisuudet vaikuttavat aineiden käyttäytymiseen. Maaperän epäorgaaniset parametrit,
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kuten pH ja sähkönjohtavuus, ovat usein haitta-aineiden kartoituksen yhteydessä

tutkittavia asioita. Sähkönjohtavuus kertoo sähköisesti varautuneiden ionien, anionien ja

kationien arvioidun määrän maaperässä, ja pH vaikuttaa maaperän tilaan sekä esimerkiksi

metallisten aineiden kulkeutumiseen kasveihin. (Thompson & Nathanail 2003, s. 9–10)

PIMA-asetuksen haitta-aineet on valittu sen mukaan, että aine on tai on ollut

merkittävissä määrin Suomessa käytetty, sitä on havaittu toistuvasti pilaantuneiksi

epäillyillä alueilla sekä aineen toksisuudesta ja käyttäytymisestä ympäristössä on

riittävästi luotettavaa tietoa (Reinikainen 2007, s. 9). PIMA-asetuksen maaperän  haitta-

aineita ovat seuraavat aineet tai aineryhmät (Vna 214/2007):

- aromaattiset hiilivedyt 5 kpl

- klooratut alifaattiset hiilivedyt 5 kpl

- klooribentseenit 4 kpl

- kloorifenolit 5 kpl

- metallit ja puolimetallit 11 kpl

- muut epäorgaaniset aineet 1 kpl

- polyaromaattiset hiilivedyt 8 kpl

- polyklooratut bifenyylit sekä

polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit 2 kpl

- torjunta-aineet ja biosidit 7 kpl

- öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit 5 kpl

Aromaattiset hiilivedyt, eli PIMA-asetuksen ns. BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni,

eteeni, ksyleenit), ovat yhden aromaattisen renkaan sisältäviä hiilivety-yhdisteitä. Niitä

esiintyy luontaisesti raakaöljyssä, jota käytetään esimerkiksi öljyjen valmistuksessa.

BTEX-yhdisteitä käytetäänkin bensiinin lisäaineina. (Margesin ym. 2003, s. 1) BTEX-

yhdisteet ovat ominaisuuksiltaan herkästi haihtuvia ja vesiliukoisia (Lepistö ym. 2014, s.

9) sekä maaperässä helposti kulkeutuvia (Reinikainen 2007, s. 77). BTEX-yhdisteet ovat

syöpävaarallisia ja myrkyllisiä aineita (Margesin ym. 2003, s. 1). Niillä tiedetään olevan

vaikutuksia myös keskushermostoon ja sisäelimiin. Lisäksi ne ovat myrkyllistä

vesieliöille. Useimmiten BTEX-yhdisteitä tavataan maaperässä siellä, missä bensiiniä on

päässyt maaperään. (Reinikainen 2007, s. 103–106)
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Klooratut alifaattiset hiilivedyt ovat yhden tai kaksi hiiliatomia sekä klooriatomin

sisältäviä yhdisteitä, jotka ovat ominaisuuksiltaan herkästi haihtuvia, vesiliukoisia ja

maaperässä helposti kulkeutuvia. (Barbee 1994, s. 129; Reinikainen 2007, s. 79)

Yhdisteitä käytetään apuaineena esimerkiksi lääke-, muovi- ja konepajateollisuudessa

sekä liuottimena useissa tarkoituksissa, kuten maaleissa (Reinikainen 2007, s. 115–119).

Maaperään ne päätyvät useimmiten vuotojen tai läikkymisonnettomuuksien myötä joko

teollisuuslaitosten tai kemiallisen jätteen käsittelylaitosten alueilla (Barbee 1994, s. 130).

Klooratuilla alifaattisilla hiilivedyillä voi olla yhdisteestä riippuen vaikutuksia

keskushermostoon, maksaan, keuhkoihin ja munuaisiin, ja ne voivat olla syöpää

aiheuttavia karsinogeenejä. Osa yhdisteistä on myös haitallista vesieliöille. (Reinikainen

2007, s. 115–119)

Klooribentseenit ovat ryhmä aromaattisia, eli aromaattisen renkaan sisältäviä yhdisteitä,

joiden rakenteessa on mukana vähintään yksi klooriatomi. Klooribentseenit ovat

ominaisuuksiltaan kohtalaisen haihtuvia ja niukkaliukoisia molempien ominaisuuksien

laskiessa yhdisteen klooriatomien lukumäärän kasvaessa. (Malcolm ym. 2004, s. 5) Ne

ovat heikosti maaperässä kulkeutuvia. Klooribentseenejä syntyy epätäydellisen

palamisen tuotteena, ja niitä tavataan maaperässä usein jätteiden polton seurauksena

(Malcolm ym. 2004, s. 7). Klooribentseenejä käytetään liuottimina sekä apuaineena

esimerkiksi maaleissa ja tekstiilivärjäyksessä, teollisuuskemikaalien valmistuksessa,

muoviteollisuudessa sekä puunsuojausaineena. Ne aiheuttavat yhdisteestä riippuen

muutoksia sisäelimissä, heikentävät lisääntymiskelpoisuutta ja ovat vesieliöille

myrkyllisiä. (Reinikainen 2007, s. 119–123) Osa klooribentseeneistä, kuten

heksaklooribentseeni, on todettu myös syöpävaarallisiksi (Reinikainen 2007, s. 80).

Kloorifenolit ovat heikkoja orgaanisia happoja, joiden fenolirakenteeseen on liittynyt

klooriatomi tai -atomeita (Tuomisto ym. 2011, s. 24). Ne ovat ominaisuuksiltaan

vesiliukoisia, haihtuvia ja maaperän pH:sta riippuen helpostikin kulkeutuvia ionisoituvia

yhdisteitä (Tuomisto 2021; Reinikainen 2007, s. 80). Kloorifenolien pääkäyttökohde on

puunsuoja-aineena puutavaran kyllästämisessä, mutta niitä on käytetty muissakin

torjuntatarkoituksissa, etenkin metsäteollisuudessa (Tuomisto ym. 2011, s. 25). Lisäksi

niitä käytetään esimerkiksi kemikaaliteollisuudessa, rakennusmateriaaleissa sekä

tekstiileissä. Kloorifenolit ovat myrkyllisiä vesieliöille ja osa on mahdollisesti
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syöpävaarallisia. (Reinikainen 2007, s. 124–129) Yhdisteiden käyttö on kielletty laajalti

Euroopassa niiden haitallisuuden ja pysyvyyden vuoksi. (Tuomisto ym. 2011, s. 25)

Metalleja ja puolimetalleja pidetään maaperän haitta-aineista suurimman riskin

aiheuttajina niin ihmisille kuin maanpäällisille ekosysteemeille (Hakeem ym. 2015, s. 2;

Thompson & Nathanail 2003, s. 64). PIMA-asetuksen metallit ja puolimetallit ovat

antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki ja

vanadiini (Vna 214/2007). Metalleja ja puolimetalleja esiintyy luontaisesti kallio- ja

maaperässä sekä päätyy jälkimmäiseen ihmistoiminnan seurauksena. Niillä on erilaisia

haihtumis-, kulkeutumis- ja liukoisuusominaisuuksia, joten tarkempaan erittelyyn on

tunnistettava mistä aineesta on kyse. (Reinikainen 2007, s. 92–102) Metallisista haitta-

aineista useat aiheuttavat syöpää ja ovat myrkyllisiä vesieliöille ja kasvien juurille

(Reinikainen 2007, s. 92–102; Hakeem ym. 2015 s. 2–4). Tunnistettuja terveysriskejä

voivat olla myös vaikutukset sydämeen ja munuaisiin sekä hedelmällisyyden

alentumiseen. Erityisen haitallisia ovat raskasmetallit, jotka eivät hajoa luonnollisesti ja

kertyvät  eliöihin aiheuttaen ympäristö- ja terveysriskejä pieninäkin pitoisuuksina.

(Hakeem ym. 2015, s. 2–4) Tyypillisesti metalleja ja puolimetalleja päätyy maahan

ampumaradoilla, teollisuuslaitoksissa kuten teräs-, saha-, akku- ja kemianteollisuudessa,

jätteenkäsittelylaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla, kaivoksilla ja ilmalaskeumana

esimerkiksi energiantuotannon polttoprosesseista ja autojen pakokaasuista. (Reinikainen

2007, s. 92–102; Hakeem ym. 2015 s. 37)

PIMA-asetuksen epäorgaaninen aine, syanidi, on kemialliselta rakenteeltaan syanidi-

ionin sisältävä yhdiste. Syanidit voidaan jakaa eri tyyppeihin niiden muun koostumuksen

mukaan, esimerkkinä vetysyanidi. (Thompson & Nathanail 2003, s. 112–113) Syanideja

päätyy maaperään useimmiten kaasulaitosten, terästeollisuuden, tiesuolan valmistuksen,

kultakaivosten tai muiden teollisten toimintojen seurauksena. Osa syanideista esiintyy

maaperässä luonnollisesti. Syanidi on erittäin reaktiivinen aine, joka tekee sen

ominaisuuksista maaperässä erittäin vaihtelevia: se voi olla tyypistään riippuen haihtuva,

vesiliukoinen ja maaperässä kulkeutuva, tai päinvastoin. Tästä syystä onkin tärkeää

selvittää tapauskohtaisesti, mikä syanidi on kyseessä. Syanidin tiedetään olevan yksi

nopeimmin vaikuttavista myrkyistä, mutta sen toksisuus vaihtelee eri syanidityypistä

riippuen. (Kjeldsen 1998, s. 279–304)
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Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) ovat vähintään kaksi aromaattista rengasta

sisältäviä hiilivety-yhdisteitä (Thompson & Nathanail 2003, s. 135). PAH-yhdisteitä

syntyy orgaanisen aineksen epätäydellisen palamisen tuotteena. Niitä esiintyy luontaisesti

esimerkiksi fossiilisissa polttoaineissa, ja sitä myötä jalostetuissa polttoaineissa.

(Reinikainen 2007 s. 108; Thompson & Nathanail 2003, s. 163) PAH-yhdisteiden

ominaisuudet riippuvat yhdisteen molekyylikoosta ja aromaattisten renkaiden määrästä.

Yleisesti PAH-yhdisteet sitoutuvat tiukasti maaperän orgaaniseen ainekseen, eivätkä

siten ole kulkeutuvia. (Naumanen ym. 2002, s. 56) Haihtuvuus ja vesiliukoisuus

vaihtelevat – molemmat ominaisuudet laskevat molekyylikoon kasvaessa. Useimmat

PAH-yhdisteet ovat myrkyllisiä vesieliöille ja syöpävaarallisia tai aiheuttavat muita

muutoksia elimissä esimerkiksi verisuonissa. (Reinikainen 2007, s. 108–114) Ne ovat

lisäksi suurimmalle osalle kasveista haitallisia (Douben 2003, s. 263). PAH-yhdisteitä

päätyy maaperään orgaanisen aineksen palaessa epätäydellisesti, erityisesti poltto- ja

voiteluöljyjen kuten ennen puutavaran käsittelyssä käytetyn kreosiittiöljyn. Lisäksi

yleisiä päästölähteitä ovat erilaiset teolliset toiminnot, kuten laivojen valmistus ja

kemianteollisuus.  (Reinikainen 2007, s. 108–114) Usein kun maaperässä havaitaan yksi

PAH-yhdiste,  on siinä havaittavissa lukuisia muitakin (Douben 2003, s. 3).

Polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet) ovat kahden aromaattisen renkaan muodostamia

bifenyylejä, joihin on liittynyt vähintään yksi klooriatomi (WHO 1992). Ne ovat

vesiliukoisuudeltaan ja haihtuvuudeltaan vaihtelevia kemiallisen koostumuksensa

mukaan (Reinikainen 2007, s. 130). Yleisesti ne eivät kuitenkaan liukene veteen (WHO

1992).  PCB-yhdisteet kiinnittyvät maaperään, eivätkä ole siten kulkeutuvia (Lepistö ym.

2014, s. 9). PCB-yhdisteitä on päätynyt maaperään enimmäkseen kondensaattoreista ja

muuntajista, joissa yhdisteitä käytettiin ennen. PCB-yhdisteiden käyttö ja tuotanto on

lopetettu laajalti jo kaksikymmentä vuotta sitten, mutta yhdisteitä on silti runsaasti

ympäristössä. Usein niiden valmistuksen yhteydessä syntyi muita kloorattuja

sivutuotteita, kuten klooribentseenejä sekä PCDD/F-yhdisteitä. (Tuomisto ym. 2011, s.

4) Muita käyttökohteita PCB-yhdisteille ovat olleet esimerkiksi voiteluöljyjen valmistus

sekä käyttö lisäaineina maaleissa, liimoissa ja muoveissa. PCB-yhdisteitä hyödynnetään

yleensä seoksina, minkä vuoksi pilaantuneissa kohteissa havaitaan useita eri PCB-

yhdisteitä. PCB-yhdisteet voivat kertyä eliöihin ja toksisina yhdisteinä aiheuttaa haittoja

pieninäkin pitoisuuksina. Lisäksi niiden on todettu aiheuttavan eliöille esimerkiksi
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lisääntymis- ja kehityshäiriöitä, iho-oireita, neurologisia muutoksia sekä syöpää.

(Reinikainen 2007, s. 130; WHO 1992)

Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit (PCDD/F) ovat orgaanisia

klooriyhdisteitä. Ominaisuuksiltaan ne ovat maaperään sitoutuvia, ts. heikosti maaperässä

kulkeutuvia ja veteen liukenemattomia. (Reinikainen 2007, s. 131) Dioksiineja ja

furaaneja esiintyy usein PCB-yhdisteiden yhteydessä niille tyypillisissä

esiintymispaikoissa (WHO 1992). Niitä syntyy myös poltto- ja teollisuusprosesseissa, ja

tyypillisiä päästölähteitä ovat esimerkiksi paperi-, saha-  ja puuteollisuus sekä

jätevedenpuhdistuslaitokset Dioksiinit ja furaanit ovat myrkyllisiä eliöille sekä

aiheuttavat muutoksia esimerkiksi kognitiivisessa suorituskyvyssä, valkosoluissa

hermostossa ja lisääntymiskyvyssä. Dioksiineja ja furaaneja on todettu myös

karsinogeeneiksi. (Reinikainen 2007, s. 131; Tuomisto ym. 2011, s. 7) Lisäksi niiden on

todettu aiheuttavan iho- ja maksaoireita (WHO 1992).

Torjunta-aineet ja biosidit ovat yleisimmin viljelykasvien suojelemiseen, esimerkiksi

rikkakasvien, tuhohyönteisten ja muiden eliöiden torjutaan käytettyjä aineita (Hakeem

ym. 2015, s. 1). Haitta-aineiden päätyminen maaperään merkittävinä pitoisuuksina onkin

usein seurausta maataloudesta. Biosideja käytetään myös lääketeollisuudessa,

esimerkiksi antibiootit ovat biosideja, sekä puunsuojelukemikaaleina. Torjunta-aineiden

ja biosidien haihtuvuus, vesiliukoisuus ja maaperässä kulkeutuvuus vaihtelee aineesta

riippuen, sillä kemialliselta koostumukseltaan ne voivat olla hyvin erilaisia. (Akimenko

ym. 2018, s. 41; Reinikainen 2007, s. 82; 132–137) Yleisesti niiden voidaan kuitenkin

sanoa olevan heikosti haihtuvia (Lepistö ym. 2014, s. 9). Ominaisuuksiltaan ne ovat

tietyille eliöille toksisia, etenkin vesieliöille, ja osa on myös karsinogeenisiä (Reinikainen

2007, s. 82, 132–137). Lisäksi biosidien on tutkittu vaikuttavan negatiivisesti maaperän

biologisiin ominaisuuksiin, kuten mikrobien esiintymiseen (Akimenko ym. 2018, s. 42).

Öljyhiilivedyt ovat raakaöljyssä esiintyviä ja siitä tislaamalla erotettuja hiilivety-

yhdisteitä (Thompson & Nathanail 2003, s. 132). Raakaöljy sisältää tuhansia erilaisia

hiilivetyjä, joilla on myös erilaisia ominaisuuksia (Reinikainen 2007, s. 149).

Öljyhiilivedyt voidaan jakaa yhdisteen hiiliatomien määrän, eli hiiliketjun pituuden

mukaan eri jakeisiin yhdisteiden ominaisuuksien mukaan. PIMA-asetuksen öljyhiilivedyt

on jaettu bensiinijakeisiin (C5-C10), keskitisleisiin (C10-C21) ja raskaisiin öljyjakeisiin
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(C21-C40) (Vna 214/2007). Öljyhiilivedyt voidaan jakaa myös alifaattiseen ja

aromaattiseen hiilivetyfraktioon yhdisteiden ns. hiiliekvivalenttien mukaisesti.

Öljyhiilivetyjen ominaisuudet vaihtelevat riippuen niiden kemiallisesta koostumuksesta,

lähinnä molekyylikoon eli hiiliketjun sekä hiiliekvivalentin eli fraktion mukaan. Yleisesti

bensiinijakeen hiilivedyt ovat hieman tai heikosti kulkeutuvia, erittäin haihtuvia ja

niukkaliukoisia lukuun ottamatta liukenevia aromaattisia fraktioita. Keskitisleet ovat

kulkeutumattomia ja haihtuvia, mutta liukoisuudeltaan vaihtelevia eri fraktioiden ja

hiiliketjun pituuden mukaan. Raskaat öljyjakeet ovat ominaisuuksiltaan

kulkeutumattomia, haihtuvia ja hyvin niukkaliukoisia. (Reinikainen 2007, s. 150–152)

Pitkäketjuiset, raskaat öljyjakeet ovat veteen niukkaliukoisia (Lepistö ym. 2014, s. 9).

Polttoaineiden, etenkin bensiinin lisäaineena käytetyt oksygenaatit (MTBE, TAME) ovat

eettereitä ja ominaisuuksiltaan samankaltaisia. Oksygenaatit ovat haihtuvia, vesiliukoisia

ja maaperässä helposti kulkeutuvia. Yleisimmin oksygenaatit päätyvät maaperään

bensiinin mukana. (Reinikainen 2007, s. 107) Kaikkien PIMA-asetuksen haitta-

aineryhmien ominaisuudet on esitetty Taulukossa 1.

Taulukko 1. Haitta-aineiden ja haitta-aineryhmien tyypilliset ominaisuudet
yksinkertaistettuna. Eri haitta-aineryhmien sisällä aineiden ominaisuudet voivat
vaihdella (Akimenko ym. 2018, s. 41; Barbee 1994, s. 129; Kjeldsen 1998, s. 279–304;
Lepistö ym. 2014, s. 9; Malcolm ym. 2004, s. 5; Naumanen ym. 2002, s. 56;
Reinikainen 2007, s. 77, 79–80, 82, 92-102, 107–137, 150–152; Thompson & Nathanail
2003, s. 64; Tuomisto 2021; WHO 1992).

2.3.2 Toiminnot

Ympäristönsuojelulain soveltamisalan toiminnoilla katsotaan olevan ympäristön

pilaantumisen vaara (L 527/2014). Toiminnoille voidaan tunnistaa niissä tyypillisesti

käsiteltäviä, varastoitavia ja tuotettavia haitta-aineita (Vepsäläinen ym. 2016, s. 9). Tässä

työssä käsiteltävät toimialat ja niiden seurauksena tyypillisesti maaperään päätyvät haitta-



27

aineet on esitetty liitteen 1 taulukossa ja kuvattu tekstimuotoisesti alla. Tässä työssä

käsitellään vain PIMA-asetuksen haitta-aineita, vaikka toiminnoista voi syntyä muitakin

päästöjä tai ympäristöhaittoja. Kohdekohtaisia tutkimuksia ja kunnostuksia tehdessä on

aina perehdyttävä kyseisen alueen toimintahistoriaan ja mahdollisiin päästölähteisiin,

jotta tutkimukset osataan kohdistaa oikeisiin haitta-aineisiin ja sijainteihin. Päätoiminnon

yhteydessä voi olla myös muita tukevia toimintoja, joilla voi olla omat tyypilliset haitta-

ainepäästönsä maaperään. (Lepistö ym. 2014, s. 8)

Ulkona sijaitsevat ampumaradat ovat ympäristöluvanvaraista toimintaa. Ampumaradoilla

käytetään maaperää pilaavia haitta-aineita aseiden luodeissa ja hauleissa sekä

patruunoissa ja niiden ajoaineissa. Yleisimpiä luodeissa ja hauleissa esiintyviä metalleja

ja puolimetalleja ovat lyijy, kupari, sinkki ja antimoni. (Kajander & Parri 2014, s. 25–27)

Lisäksi ampumaratojen maalitauluina käytetyistä kiekoista voi päästä maaperään muita

haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä, ja lisäksi alue roskaantuu (Naumanen ym. 2002, s.

56). Tyypillistä on, että kohonneita haitta-ainepitoisuuksia esiintyy ampumaratojen maan

pintakerroksissa ja lähellä maalitauluja (Kajander & Parri 2014, s. 21).

Asfalttiasemilla valmistetaan asfalttia joko uusista raaka-aineista tai

kierrätysmateriaaleista (Vna 846/2012). Asfalttiasemat toimivat pääosin tarkoitukseen

vaaditun rekisteri-ilmoitusmenettelyn kautta, tai tilanteen niin vaatiessa

ympäristöluvanvaraisesti (Ympäristöministeriö 2012, s. 1). Asfaltin valmistuksessa

käytetään murskattua kiveä ja bitumia sitomaan kivirakeita yhteen, sekä lisäksi muita

side- tai lisäaineita, kuten lentotuhkaa (Vna 846/2012). Asfalttiaseman maaperään

kohdistuu riskejä myös polttoaineiden varastoinnista ja käytöstä. Asfaltinvalmistuksen

raaka-aineista sekä polttoaineista tyypillisiä maaperään joutuvia haitta-aineita ovat

öljyhiilivedyt, oksygenaatit ja aromaattiset hiilivedyt (BTEX-yhdisteet), lentotuhkasta

peräisin olevat metallit sekä asfaltin valmistuksesta PAH-yhdisteet. (Suomen

Betoniyhdistys ry 2018, s. 56; Ympäristöministeriö 2012, s. 7–14)

Betoni- ja sementtituotteiden valmistuksen sekä muiden ei-metallisten

mineraalituotteiden, kuten tiilen tai kivivillan, valmistuksen haitta-ainepäästöt maaperään

ovat peräisin niiden valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista. Raaka-aineet ovat

luonnosta peräisin olevia mineraaleja, kuten kalkkikiveä ja muita kiviaineksia, ja ne

voivat vaihdella valmistettavasta tuotteesta riippuen. Lisäksi sementti- ja betonituotteet



28

sisältävät rautayhdisteitä ja erilaisia lisäaineita haluttujen ominaisuuksien mukaan.

(Betoniteollisuus ry 2022) Lisäaineita voivat olla esimerkiksi seosaineina käytetyt

teollisuuden sivuvirrat, kuten lentotuhka, masuunikuona ja piidioksidi (Suomen

Betoniyhdistys ry 2018, s. 13). Nämä teollisuuden sivuvirrat sisältävät tyypillisesti

metalleja, joita päätyy betoni- ja sementtituotteita valmistettaessa myös maaperään.

(Suomen Betoniyhdistys ry 2018, s. 56–57) Riskinsä toiminta-alueilla aiheuttavat myös

erilaisia haitta-aineita sisältävät betonivalujen muottiöljyt, kuten mineraali- ja dieselöljyt

ja orgaanisten liuottimien seokset, jotka voivat sisältää öljyhiilivetyjä, oksygenaatteja,

BTEX-yhdisteitä ja klooriyhdisteitä, kuten kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä,

klooribentseeneitä ja -fenoleita sekä PCB-yhdisteitä. (Reinikainen 2007, s. 115–130;

Suomen Betoniyhdistys ry 2018, s. 251–252).

Elintarvike- ja rehuteollisuudesta sekä rehuntuotannosta maaperään päätyy

tyypillisimmin torjunta-aineita ja biosideja sekä käytetyissä lannoitteissa mahdollisesti

esiintyviä metallien jäämiä, kuten lyijyä ja kadmiumia (Hakeem ym. 2015, s. 1) Eri

käyttötarkoituksiin tarkoitetut tai ominaisuuksiltaan erilaiset torjunta-aineet voivat

sisältää erilaisia haitta-aineita (Reinikainen 2007, s. 82; s. 132–137).

Energialaitoksilta (sähkö- ja lämpövoimalat) ja polttonesteiden varastoilta maaperään

tyypillisesti päätyvät haitta-aineet vaihtelevat riippuen energialaitoksen tuotantotavasta ja

energianlähteestä sekä varastoitavasta polttonesteestä. Tyypillisiä esimerkkejä haitta-

aineista ovat metallit ja puolimetallit sekä polttoprosesseissa syntyvät PAH-yhdisteet ja

dioksiinit (Reinikainen 2007, s. 92–102; s. 108–114; s. 131). Mikäli energiaa tuotetaan

jätteitä polttamalla, tavataan maaperässä usein myös jätteenpoltosta aiheutuvia haitta-

aineita, kuten klooribentseenejä (Malcolm ym. 2004, s. 7). Polttonesteiden mukana

maaperään päätyviä haitta-aineita ovat öljyhiilivedyt ja oksygenaatit sekä BTEX-

yhdisteet (Reinikainen 2007, s. 103–107; 150–152).

Graafinen teollisuus käsittää painotuotteiden valmistuksen. Yleensä painaminen tapahtuu

paperille, kartongille tai muille materiaaleille. Eri materiaalit voivat sisältää maaperälle

haitallisia aineita, kuten muovien sisältämiä klooribentseenejä, kloorattuja alifaattisia

hiilivetyjä, PCB-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä (Reinikainen 2007, s. 115–119; s. 130;

European Environment Agency 2021b s. 6; Pohjoismainen ympäristömerkintä 2021).

Graafisessa teollisuudessa edellytetään usein tuotteiden kemiallista jälkikäsittelyä, kuten
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liimausta, lakkausta, laminointia sekä uudelleen painoväreillä painamista. Näihin toimiin

tarvittavia kemikaaleja ovat esimerkiksi erilaiset metallivärikalvot, lakat ja liimat,

pesuaineet sekä painovärit ja muut väriaineet. (Pohjoismainen ympäristömerkintä 2021)

Tyypillisiä haitta-aineita voivat olla siis erilaiset kemikaalien haitta-aineet, kuten

klooriyhdisteet sekä PAH- ja PCB-yhdisteet. Painamisen väripigmenteissä on käytetty

myös metalleja, esimerkiksi kadmiumia, kuparia, kromia ja lyijyä. (Reinikainen 2007, s.

95; s. 98; s. 92–102; s. 108–114; s. 124–129; s. 119–123; Pohjoismainen

ympäristömerkintä 2021) Painolaitoksen toiminnoissa käytetään myös aromaattisia

hiilivetyjä, esimerkiksi tolueenia ja ksyleenejä liimoissa ja väriaineissa (Reinikainen

2007, s. 104; s. 106)

Huoltoasemien, liikennetoiminnan ja polttonesteiden jakeluasemien pääasiallisia

päästölähteitä ovat polttonesteiden säilömiseen ja jakeluun liittyvät rakenteet, joista

polttonesteitä päätyy maaperään esimerkiksi vuotojen tai läikkymisen seurauksena

(Vepsäläinen ym. 2016, s. 9). Tyypillisiä haitta-aineita ovat polttonesteiden raaka-aineet

eli öljyhiilivedyt ja oksygenaatit sekä aromaattiset hiilivedyt (BTEX-yhdisteet) (Lepistö

ym. 2014, s. 8).

Jätevedenpuhdistamoiden alueilla tavataan erilaisia haitta-aineita, joita laitokselle

kulkeutuu joko jäteveden mukana tai niitä hyödynnetään jäteveden käsittelyssä (Hakeem

ym. 2015, s. 37). Jätevesi määritellään ympäristön pilaantumisen riskiä aiheuttavana

vetenä, joka on joko käytöstä poistettua, pilaantuneelta alueelta johdettua tai

pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta johdettua (L 527/2014).

Jätevedessä esiintyy erilaisia haitta-aineita riippuen sen syntypaikasta, mutta

esimerkkeinä PIMA-asetuksen haitta-aineista jätevedessä on tunnistettu metalleja ja

puolimetalleja ja puhdistamoilta maaperään päätyviä dioksiineja (Hakeem ym. 2015, s.

37; Tuomisto ym. 2011, s. 7).

Jätteenkäsittelystä, teollisuus- ja yhdyskuntakaatopaikoilta sekä ongelmajätteiden

käsittelystä maaperään voi päätyä erilaisia haitta-aineita. Yleisesti voidaan todeta, että ne

ovat jätelajista riippuen erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. (Vepsäläinen ym.

2016, s. 9) Ennen on ollut tavallista myös haudata jätteitä, minkä seurauksena jätteistä

peräisin olevia haitta-aineita tavataan muuallakin kuin luvallisilla

jätteenkäsittelylaitoksilla tai kaatopaikoilla. Yhdyskuntien, teollisuuden tai muiden
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toimintojen jätteissä ja niiden tyypillisissä haitta-aineissa voi olla suuriakin eroja.

Tyypillisesti jätteenkäsittelytoiminnasta syntyy esimerkiksi metallipäästöjä ja kloorattuja

alifaattisia hiilivetyjä (Barbee 1994, s. 130; Lepistö ym. 2014, s. 8). Myös

jätteenkäsittelymenetelmällä on merkitystä haitta-aineiden kannalta, sillä esimerkiksi

jätteenpoltosta syntyy usein klooribentseenejä (Malcolm ym. 2004, s. 7). Nykyään

ongelmajätteeseen viitataan usein käyttämällä käsitettä vaarallinen jäte, joka on

määritelty jätteenä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus. (L 646/2011) Jätteiden

luokittelusta vaarallisiksi ja niiden vaaraominaisuuksista on säädetty jätelakiin

perustuvassa valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (Vna 179/2012).

Kemiallinen metsäteollisuus käsittää tuotannon, jossa puuta käsitellään kemikaalien

avulla alkuperäisestä eriävään muotoon, esimerkiksi selluksi tai paperiksi (Jaakkonen

2011, s. 10). Tuotantoprosesseissa käytetään monenlaisia kemikaaleja, jotka sisältävät

maaperää pilaavia haitta-aineita. Niitä voi syntyä myös tuotannon, kuten poltto- tai

muiden teollisuusprosessien aikana. Kemiallisen metsäteollisuuden seurauksena

maaperään päätyy tyypillisesti esimerkiksi dioksiineja ja furaaneja, PCB-yhdisteitä,

metalleja, kloorifenoleita ja -bentseenejä. (Ojanen 2005, s. 29–42) Myös torjunta-aineet

ovat tyypillisiä kemiallisessa metsäteollisuudessa käytettyjä aineita (Jaakkonen 2011, s.

11). Teollisuusalueella on usein myös muita oheistoimintoja, kuten energialaitos tai

jätealue. Kemiallisen metsäteollisuuden yhteydessä voimantuotannon päästöt, kuten

öljyhiilivedyt, BTEX- ja PAH-yhdisteet ovatkin tavallisia. (Ojanen 2005, s. 31)

Kemiallisissa pesuloissa voidaan käsitellä erilaisia tekstiiliryhmiä työvaatteista

teollisuuspyyhkeisiin, jotka vaativat erilaista pesua erilaisin pesukemikaalein.

Pesukemikaalit ovat useimmiten liuottimia, joista merkittävimpinä haitta-aineina

kemiallisten pesuloiden alueilla esiintyy kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä, etenkin

kloorieteenejä (Huysegoms ym. 2019, s. 1; Vepsäläinen ym. 2016, s. 9).

Kemian- ja muoviteollisuuden seurauksena maaperään päätyy erilaisia haitta-aineita,

joita käytetään tuotannossa eri tarkoituksiin. Kemian- ja muoviteollisuus on moninainen

toimiala, johon kuuluu itse raaka-aineiden lisäksi myös kemikaalien ja kemiallisten

tuotteiden valmistus. (Jaakkonen 2011, s. 20) Haitta-aineet vaihtelevatkin suuresti

riippuen valmistettavasta tuotteesta ja tuotantotavasta. Kemianteollisuuden tyypillisiksi

haitta-aineiksi voidaan kuitenkin nimetä esimerkiksi metallit, PAH-yhdisteet,
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kloorifenolit sekä klooribentseenit. (Reinikainen 2007, s. 92–102; s. 108–114; s. 124–

129; s. 119–123) Muoviteollisuudessa hyödynnetään myös klooribentseenejä , joiden

lisäksi tyypillisiä apuaineita ovat esimerkiksi klooratut alifaattiset hiilivedyt ja PCB-

yhdisteet (Reinikainen 2007, s. 115–119; s. 130). Muovin valmistuksen tärkeimpänä

raaka-aineena käytetään fossiilisia polttoaineita, joista maaperään päätyy öljyhiilivetyjä

ja aromaattisia hiilivetyjä (European Environment Agency 2021b, s. 6). Muovin

valmistuksen yhteydessä vapautuu erilaisia orgaanisia yhdisteitä sekä metalleja, kuten

lyijyä,  kadmiumia ja elohopeaa (European Environment Agency 2021b, s. 37).

Romuttamoilta toiminnan seurauksena maaperään joutuu tyypillisesti metallisia haitta-

aineita (Lepistö ym. 2014, s. 8). Lisäksi esimerkiksi polttonesteistä, jäteöljyistä, akuista,

muuntajista ja erilaisista kemikaaleista, kuten liuottimista ja maaleista peräisin olevat

öljyhiilivedyt, oksygenaatit, aromaattiset hiilivedyt, PCB- ja PAH-yhdisteet, klooratut

alifaattiset hiilivedyt sekä klooribentseenit ja -fenolit ovat tavallisia (Reinikainen 2007,

s. 115–130). Konepaja-, korjaamo- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja

korjaustoimintojen päästölähteet ja haitta-aineet ovat samankaltaisia romuttamoiden

kanssa (Vepsäläinen ym. 2016, s. 9). Suurin osa metallien valmistuksen ja

metalliteollisuuden kohteista ovat konepajoja ja pintakäsittelylaitoksia. Öljyt, metallit ja

erilaiset liuottimet ovat tyypillisiä haitta-aineita näistä toiminnoista. Mikäli kohteissa

käsitellään romumetallia tai kyse on metallin valmistuksesta, ovat myös dioksiinit ja

furaanit tyypillisesti tavattavia. Myös syanidi on metallien valmistuksessa ja

pinnoituksessa tavallisesti käytetty aine. (Jaakkonen 2011, s. 16) Romunkeräyksellä

käsitetään teollisuuden raaka-aineeksi uudelleenhyödynnettävän materiaalin, lähinnä

metallien, keräystä. Romunkeräyksen toimintaan voi kuulua keskitetyn keräystoiminnan

lisäksi myös romun esikäsittelyä tai jalostusta. (Melanen ym. 2000, s. 8–9) Romu voi

sisältää esimerkiksi akkuja, polttonesteitä tai muita kemikaaleja ja kaasuja. Romusta ja

sen käsittelystä syntyviä haitta-aineita ovat tyypillisesti eri metallit, etenkin kupari,

nikkeli, alumiini, sinkki ja lyijy, PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt, oksygenaatit

ja BTEX-yhdisteet. (Melanen ym. 2000, s. 56) Romu itsessään on yleensä

jatkohyödyntämisvaatimusten mukaan melko puhdasta epäpuhtauksista, mutta

esimerkiksi maali- ja muovipinnoitetun romun valmistuksessa käytettyjä kloorattuja

alifaattisia hiilivetyjä, klooribentseenejä, -fenoleita ja PCB-yhdisteitä voi myös päätyä

maanperään romunkeräysalueilla (Melanen ym. 2000 s. 60; Reinikainen 2007, s. 115–

130). Mikäli romunkeräyksen yhteydessä romua jalostetaan sulattamalla, on teoreettisesti
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mahdollista, että polttoprosessien tuotteina syntyviä dioksiineja päätyy maaperään.

(Melanen ym. 2000, s. 64)

Kyllästämöiden, puutuoteteollisuuden ja sahojen voidaan sanoa kuuluvan mekaaniseen

metsäteollisuuteen, jossa puuta muokataan mekaanisesti esimerkiksi sahaamalla. Usein

toimintaan liittyy kuitenkin myös puun käsittelyä kemiallisilla aineilla. (Jaakkonen 2011,

s. 12–13) Toiminnasta johtuen maaperään päätyviä haitta-aineita ovat metallit, PAH- ja

PCB- yhdisteet sekä dioksiinit ja kloorifenolit (Lepistö ym. 2014, s. 8). Muita haitta-

aineita (esim. klooratut alifaattiset hiilivedyt, klooribentseenit) sisältäviä kemikaaleja

käytetään puutavaran kyllästys- ja puunsuoja-aineina (Vepsäläinen ym. 2016, s. 9). Myös

puunsuoja-aineena käytetyt torjunta-aineet ovat merkittävä haitta-aineryhmä etenkin

sahoilla ja kyllästämöillä (Reinikainen 2007, s. 82, 132–137).

Lumenkaatopaikoille kulkeutuu sinne ajettavan lumen mukana haitta-aineita, jotka voivat

vaihdella riippuen lumen keräysalueista. Osa lumen sisältämistä haitta-aineista jää

maaperään. Esimerkiksi vilkkaasti liikennöityjen tiealueiden lumien mukana alueelle

kulkeutuu metalleja, kuten lyijyä ja sinkkiä. Myös liikenteestä peräisin olevia

öljyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä havaitaan lumenkaatopaikoilla kohonneina

pitoisuuksina. Lumen mukana kaatoalueille tulee myös kiintoainesta ja erilaisia roskia,

joista voi irrota alueen maaperään erilaisia haitta-aineita. (Reinikainen 2007, s. 108–114;

Turun kaupunki ympäristönsuojelulautakunta 1985, s. 15–24)

Muu jätteen käsittely (kompostointi, jätteen poltto, täyttömaa) pitää sisällään esimerkiksi

erikoisempien jätejakeiden varastointia tai sijoitusta, jäteöljyn polttoa tai

tavanomaisemman jätteen kuten rakennusjätteen käsittelyyn erikoistunutta toimintaa.

Jätteen tyypistä sekä sen käsittelytavasta riippuen maaperään päätyvät haitta-aineet voivat

vaihdella. Yksi tyypillinen käsittelytapa on jätteiden poltto, jonka seurauksena maaperään

päätyy tyypillisesti klooribentseenejä (Malcolm ym. 2004, s. 7). Polttoprosesseissa

syntyy tunnetusti myös dioksiineja sekä orgaanista jätettä poltettaessa PAH-yhdisteitä

(Reinikainen 2007, s. 131 & s. 108).

Nahkateollisuudesta maaperään päätyy etenkin kromia, jota käytetään nahan

parkitsemiseen. Muitakin metalleja, kuten antimonia, on käytetty nahan

palonestoaineena. Muita nahan käsittelyssä käytettyjä aineita ovat erilaiset kemikaalit,
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jotka voivat olla esimerkiksi happoja tai väriaineita. Nahan valmistuksessa on varsinkin

ennen käytetty myös erilaisia orgaanisia klooriyhdisteitä niiden säilymisen

parantamiseksi. (Jaakkonen 2011, s. 23–24) Kemikaalit sisältävät usein esimerkiksi PAH-

yhdisteitä, kloorifenoleita sekä klooribentseeneitä. (Reinikainen 2007, s. 92–102; s. 108–

114; s. 124–129; s. 119–123) Klooratuista hiilivedyistä esimerkiksi tetrakloorieteeni on

nahanvalmistuksessa käytetty aine (Reinikainen 2007, s. 119).

Puolustusvoimien toiminnasta peräisin olevia maaperän pilaantumisen riskialueita ovat

ampuma- ja harjoitusalueet sekä räjäytys- ja ruudinpolttopaikat ja polttonesteiden

jakelualueet (Puolustushallinto 2021, s. 17–19). Ampuma- ja harjoitusalueille tyypillisiä

haitta-aineita ovat yleisimmät luodeissa ja hauleissa esiintyvät metallit ja puolimetallit,

kuten lyijy, kupari, sinkki ja antimoni. (Kajander & Parri 2014, s. 25–27) Ampumaratojen

maalitaulukiekoista voi päästä maaperään myös PAH-yhdisteitä (Naumanen ym. 2002, s.

56). Räjäytys- ja ruudinpolttoalueilla etenkin kranaateista peräisin oleva rauta sekä

räjähdysaineiden palamistuotteet ovat tunnistettuja maaperää pilaavia haitta-aineita

(Puolustushallinto 2021, s. 24.) Polttonesteiden jakelun haitta-aineet vaihtelevat

polttoaineesta riippuen ollen öljyhiilivetyjä ja oksygenaatteja sekä aromaattisia hiilivetyjä

(BTEX-yhdisteet) (Lepistö ym. 2014, s. 8).

Erilaisista rakennuksen tai yksityisen käytön lämmitys- tai polttonestesäiliöistä

maaperään päätyy lähinnä öljyhiilivetyjä sekä öljyjalosteiden mahdollisia lisäaineita,

aromaattisia hiilivetyjä ja oksygenaatteja, riippuen säiliön öljylaadusta. (Reinikainen

2007, s. 103–107; 150–152) Yleisiä syitä haitta-aineiden päätymiseen maaperään ovat

vuodot ja läikkymisonnettomuudet (Tuomainen ym. 2021, s. 15).

Rautatieliikenteestä aiheutuvia riskejä maaperälle syntyy lähinnä radanpidon ja liikenteen

toiminnoista, joita ovat esimerkiksi polttonesteiden jakelu ja varastointi, vaarallisten

aineiden ja kemikaalien kuljetukset, varikkoalueet sekä huoltotoiminnot. Myös haitta-

aineiden onnettomuudet, vuodot ja vahingot aiheuttavat maaperälle riskejä. Lisäksi

riskejä voi aiheuttaa torjunta- ja puunkyllästysaineiden käyttö tai muut rata-alueella

käytetyt haitalliset aineet. (Väylävirasto 2021, s. 60–61) Radanpidossa hyödynnetään

erilaisia kemikaaleja esimerkiksi puhdistustarkoituksiin sekä voiteluöljyjä (Väylävirasto

2021, s. 110). Kemikaaleissa käytetyt haitta-aineet vaihtelevat. Puhdistukseen

tarkoitetuissa liuottimissa esiintyy usein esimerkiksi kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä,
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klooribentseenejä, -fenoleita ja dioksiineja sekä PCB-yhdisteitä. (Reinikainen 2007, s.

115–130) Kyllästetystä puusta maaperään päätyy kloorifenoleita ja torjunta-aineita

(Reinikainen 2007, s. 82; Tuomisto ym. 2011, s. 25). Polttonesteiden laadusta riippuen

maaperään päätyvät haitta-aineet voivat olla öljyhiilivetyjä, oksygenaatteja ja

aromaattisia hiilivetyjä (Lepistö ym. 2014, s. 8).

Satamien toiminnoissa on tunnistettu useita riskitekijöitä maaperän pilaantumiselle.

Alukset käyttävät polttonesteitä, jotka ovat usein raskasta polttoöljyä, jonka varastoinnin

tai jakelun yhteydessä tapahtuvien läikkymis- ja vuototapauksien johdosta alueiden

maaperä voi pilaantua öljyhiilivedyillä, BTEX-yhdisteillä ja oksygenaateilla. Lisäksi

öljyvuotoja voi seurata satamatoimintaan liittyvistä kuljetusvälineistä ja ajoneuvoista.

Aluksilla kuljetetaan mm. haitta-aineita sisältäviä öljyjä, kemikaaleja ja liuottimia.

(Trozzi & Vaccaro 2000, s. 155) Kemikaalien ja liuottimien haitta-aineet voivat olla

vaihtelevia; esimerkiksi klooratut alifaattiset hiilivedyt, klooribentseenit ja -fenolit sekä

PCB-yhdisteet ovat tavallisia (Reinikainen 2007, s. 115–130). Laivaliikenteestä ja

satamatoiminnoista syntyy jätteitä, joista satama-alueen maaperään voi päätyä

esimerkiksi öljyjä, erilaisia kemikaaleja ja metalleja. Mikäli satama-alueilla puretaan tai

huolletaan aluksia, voi maaperään päätyä esimerkiksi metalleja ja PCB-yhdisteitä.

(Trozzi & Vaccaro 2000, s. 155) Myös PAH-yhdisteitä on tavattu satama-alueilla

kohonneina pitoisuuksina (Jaakkonen 2011, s. 25). Veneiden talvisäilytyspaikat ovat

usein telakoita, joiden tyypillisiä haitta-aineita ovat erilaisista maaleista ja

veneidenhoitokemikaaleista peräisin olevat metallit, kloorifenolit, PAH- ja PCB-

yhdisteet (Jaakkonen 2011, s. 26).

Taimitarhoilla ja kauppapuutarhoilla merkittävimmän riskin aiheuttavat käytetyt torjunta-

aineet, joita päätyy usein myös maaperään niiden käytön yhteydessä. (Lepistö ym. 2014,

s. 8). Torjunta-aineita käytetään mm. rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjuntaan (Hakeem

ym. 2015, s. 1). Riippuen torjunnan kohteesta voivat torjunta-aineet olla hyvin erilaisia

tehoaineita sisältäviä kemikaaleja tai jo valmiiksi luonnosta löytyviä perusaineita,

esimerkkinä nokkonen. (Tukes 2022)

Varikoilla voi olla monenlaista ylläpitoon ja varastointiin liittyvää toimintaa. Varikon

toiminnoista ja siellä varastoiduista, käsitellyistä tai hyödynnetyistä aineista riippuen

maaperään päätyneiden haitta-aineiden kirjo voi olla laaja sisältäen käytännössä kaikki
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PIMA-asetuksen haitta-aineet. Useimmiten varikot käsitetään ajoneuvokaluston tai

työkoneiden säilytykseen käytettävinä alueina. Kuitenkin varikoilla voi olla hyvinkin

erilaisia toimintoja riippuen ovatko ne esimerkiksi junien säilytykseen tarkoitettuja

varikkoja vai kunnanvarikkoja, joiden toimintoja voivat olla kaluston varastoinnin lisäksi

huolto-, korjaus- ja tuotantotoiminnot. Esimerkiksi Oulun kaupunginvarikolla on tuotettu

monenlaisia rakennusosia ovenkahvoista kokonaiseen siltaan. (Arkkitehtitoimisto Jorma

Teppo Oy 2018, s. 31–48)

Öljy- ja kemikaalivahinkoalueilla maaperään päätyvät haitta-aineet riippuvat

tapauskohtaisesti siitä, minkä aineen kanssa onnettomuus on sattunut. Öljy- ja

kemikaalivahinkoja sattuu yleensä teollisen toiminnan yhteydessä tai sen

käyttötarkoituksiin aineita varastoitaessa ja kuljetettaessa. Vahinkoja voi sattua myös

yhdistysten tai yksityishenkilöiden aikaansaamana. Öljy- ja kemikaalivahinkojen suuruus

vaihtelee paljon, alle litran suuruisista jopa useiden satojen kuutioiden vuotoihin.

Yhteensä noin 3 000 vuosittain sattuvasta vahingosta noin 87 % on öljyvahinkoja ja

jäljelle jäävä osuus kemikaalivahinkoja. Tyypillisiä syitä vahingoille voivat olla

säiliöiden ylitäytöt tai vuodot, kuljetukset tai tuotantolaitosten ja varastointialueiden

vuodot. (Tuomainen ym. 2021, s. 11–12; s. 15; s. 21–22) Öljyvahinkoalueilla kyse on

hiilivedyistä, oksygenaateista ja BTEX-yhdisteistä riippuen öljyn laadusta. Kemikaaleja

on paljon erilaisia sisältäen lukuisia eri haitta-aineita, esimerkiksi klooratut alifaattiset

hiilivedyt, klooribentseenit ja -fenolit, metallit ja puolimetallit sekä PAH- ja PCB-

yhdisteet. (Reinikainen 2007, s. 103–107; s. 115–130; s.149)

2.4 Pilaantuneen alueen hankkeen eteneminen

2.4.1 Maaperän pilaantuneisuuden selvitys ja kunnostus

Pilaantuneeksi epäillyn alueen tutkiminen aloitetaan yleensä tarpeesta selvittää, onko

kohteessa kunnostustarvetta (Pyy ym. 2013, s. 31). Maaperän kunnostamisella tai

puhdistamisella tarkoitetaan siinä havaittujen haitta-aineiden poistamista ympäristö- tai

terveysriskien alentamiseksi. Kunnostamisesta voidaan puhua myös silloin, kun haitta-

aineiden ominaisuuksia tai kulkeutumismahdollisuuksia muokataan riskeiltään

hyväksyttävälle tasolle ilman haitta-aineiden poistamista. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 11)
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Syyt pilaantuneisuustutkimusten tarpeelle voivat olla erilaisia, esimerkiksi alueen

maankäytön, omistus- tai hallintasuhteiden ja toiminnan muutos (Pyy ym. 2013, s. 30).

Pilaantuneisuuden selvitys- tai kunnostusprojektin aloittaa hankkeen tilaaja, joka on

useimmiten alueen selvitys- ja kunnostusvastuullinen toimija. Tilaaja on myös hankkeen

vetovastuussa sekä vastaa tavoitteiden saavuttamisesta ympäristöviranomaisille.

(Vepsäläinen ym. 2016, s. 18) Pilaantuneen maaperän kunnostusvastuu on

lähtökohtaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Aiheuttamisperiaatetta, eli pilaaja maksaa

periaatetta, pidetään yleisesti ympäristönsuojelun lähtökohtana niin lainsäädännössä kuin

politiikassa myös kansainvälisellä tasolla (Kuusiniemi ym. 2001). Mikäli aiheuttaja ei ole

selvillä tai maksukykyinen vastaamaan kunnostuksen kustannuksista, voi alueen haltija,

kunta tai valtio olla vastuussa kunnostuksesta. (Ympäristöministeriö 2015b, s. 27) Haltija

voi olla alueen omistaja tai vuokralainen ja on yleensä toissijainen kunnostusvastuullinen

(Vepsäläinen ym. 2019, s. 19). Valvontaviranomainen voi velvoittaa

kunnostusvastuullisen toimimaan, mikäli hän ei omaehtoisesti käynnistä tutkimuksia tai

kunnostusta (L 527/2014; Vepsäläinen ym. 2016, s. 16). Alueen kunnostamisvastuut

voidaan siirtää esimerkiksi pilaantuneen alueen myynnin tai vuokraamisen yhteydessä

tulevalle omistajalle tai vuokralaiselle näin sopimuksessa määriteltäessä. (Vepsäläinen

ym. 2016, s. 22)

Pilaantuneisuusselvityshankkeen ensimmäinen vaihe on usein esiselvitystietojen

kerääminen. Esiselvitystietoja ovat mm. tiedot alueen käyttöhistoriasta, riskitoimintojen

sijainnista sekä alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista.  (Tohmo & Takala 2011, s. 17)

Esiselvitystietojen perusteella voidaan päätellä, mitä haitta-aineita alueella mahdollisesti

esiintyy ja missä mahdolliset päästölähteet sijaitsevat. Näiden tietojen avulla

suunnitellaan pilaantuneisuustutkimukset. Suunnitelman mukaan toteutetaan

tutkimukset, joissa maaperästä, pohjavedestä, sedimenteistä tai muusta ympäristön osasta

otetaan näytteitä. (Lepistö ym. 2014, s. 8)  Maaperätutkimukset suoritetaan useimmiten

kairaamalla tai koekuopituksen avulla, jonka yhteydessä otetuille näytteille voidaan tehdä

kenttäanalyyseja tai näytteet voidaan analysoida laboratoriossa (Tohmo & Takala 2011,

s. 17). Näytteenoton yhteydessä aistinvaraiset havainnot ovat tärkeitä esimerkiksi

maaperän ominaisuuksien tunnistamiseksi. Haitta-aineiden ja ympäristön ominaisuudet

on tunnettava luotettavan näytteenoton ja tutkimustulosten takaamiseksi. (Lepistö ym.

2014, s. 8) Kunnostuskohteita tutkittaessa on aina huomioitava myös epävarmuustekijät,
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kuten tutkimuspisteiden onnistunut sijoittelu sekä laadukas ja edustava näytteenotto

(Lepistö ym. 2014, s. 46).

Tutkimukset suorittaa tilaajan tai muun tahon valitsema ympäristöasiantuntija, joka

vastaa hankkeen suunnittelusta, tarvittavista selvityksistä ja valvonnasta.

Ympäristöasiantuntijan tehtäviin kuuluu tutkimusten suunnittelu, toteutus, tulosten

tulkinta sekä raportointi, ja tarvittaessa kunnostuksen valvonta, siihen liittyvä

näytteenotto sekä tulosten tulkinta ja raportointi. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 18–19)

Maaperätutkimusten tulosten perusteella voidaan tunnistaa alueella esiintyviä haitta-

aineita, niiden aiheuttamia riskejä ja riskien todennäköisyyksiä mahdollisimman

kattavasti tutkittavalla alueella (Lepistö ym. 2014, s. 14). Kohonneet haitta-

ainepitoisuudet tai maaperän toteaminen pilaantuneeksi eivät aina johda maaperän

kunnostukseen, mikäli riskinarviointi osoittaa sen olevan tarpeetonta (BECOSI n.d.).

Mikäli riskinarvioinnin perusteella todetaan kunnostustarve, on kunnostuspäätös haettava

sen myöntävältä ympäristöviranomaiselta. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 18)  Viranomaiselle

toimitetaan ympäristöasiantuntijan laatima kunnostussuunnitelma, josta tärkeimpinä

tulisi ilmetä kohteen tiedot, tehtyjen tutkimusten tulokset, riskinarvioinnin tulokset,

valittu kunnostusmenetelmä, kunnostuksen toteutus sekä kunnostustavoitteet (Tohmo &

Takala 2011, s.21).

Ympäristöviranomainen tekee kunnostuksen toteuttamiseksi joko ilmoituspäätöksen tai

myöntää sille ympäristöluvan, määrittää kunnostustavoitteet haitta-ainepitoisuuksille,

valvoo kunnostustoimien toteutumista määrätyllä tavalla sekä tilanteen vaatiessa antaa

lausuntonsa kunnostuksen loppuraportista. Ympäristöviranomaisina toimivat alueelliset

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä Helsingin tai Turun

ympäristöviranomaiset. Ympäristölupaa vaativissa hankkeissa paikallinen

aluehallintovirasto (AVI) toimii viranomaisena. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 18)

Ympäristöviranomaisen päätöksessä määritetään kunnostustavoite eli haitta-aineen

suurin pitoisuus maaperässä kunnostuksen jälkeen, joka määrittää kunnostuksen

laajuuden. Suurin osa, 93 %, ympäristöviranomaisen antamista pilaantuneen maaperän

kunnostuspäätöksissä sovelsi PIMA-asetuksessa asetettuja ohjearvoja vuonna 2011. (Pyy

em. 2013, s. 31)
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Kun kunnostustarve on todettu, valitaan kunnostusurakoitsija työn toteuttamiseen

(Vepsäläinen ym. 2016, s. 18). Kunnostus toteutetaan ympäristöviranomaisen

hyväksymän kunnostussuunnitelman ja ympäristölupapäätöksen mukaisesti

ympäristöasiantuntijan valvomana (Tohmo & Takala 2011, s. 23). Kunnostukset voidaan

tehdä maa-aineksia kaivamatta (in situ), kunnostuskohteessa käsitellen (on site) tai

kohteen ulkopuolella käsittelemällä (off site). Menetelmiä on sekä biologisia että

kemiallisia.  (MUTKU 2020, s. 3)

Kunnostuksen aikana kaivetut maa-ainekset kuljetetaan tavallisimmin luvallisiin

vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin, tai haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvien riskien niin

salliessa hyödynnetään niitä kunnostuskohteessa tai ulkopuolisessa hyötykäyttöön

soveltuvassa tarkoituksessa. Hyötykäytöstä päätetään ympäristöviranomaisen toimesta

kunnostuksen ilmoitus- tai lupapäätöksessä. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 14) Pilaantuneen

maa-aineksen käsittelymenetelmä määräytyy useimmiten kustannusten perusteella (Pyy

ym. 2013, s. 39). Usein kunnostuksen yhteydessä maaperästä löytyy myös jätteitä, joiden

käsittely on huomioitava kunnostusprojektin aikana (Tohmo & Takala 2011, s. 25)

Kunnostuksen lopputulos esitetään kunnostuksen loppuraportissa, joka lähetetään

alueelliselle ELY-keskukselle. Lopputuloksen todentamiseksi otetaan kunnostuksen

jäännöspitoisuusnäytteet ja analysoidaan ne tutkittujen haitta-aineiden osalta. Mikäli

kunnostuksen tavoitepitoisuustasoja ei saavuteta tai haitta-ainepitoisuuksiltaan

kohonnutta maaperää ei kunnosteta riittävästi asetettuihin kunnostustavoitteisiin

verrattuna, kohteessa voi olla tarve jälkiseurannalle. Jälkiseurannan tarve esiintyy yleensä

useimmiten vain, mikäli alueen pohjavedessä tai maaperän huokoskaasussa on todettu

haitta-ainepitoisuuksia. (Tohmo & Takala 2011, s. 24) Myös alueen maankäytölle sekä

haitta-ainepitoisten maa-ainesten sijoitukselle ja hyötykäytölle voidaan asettaa rajoitteita,

jotka voivat rajoittaa esimerkiksi tietynlaista herkempää maankäyttöä alueella, jossa

esiintyy haitta-aineita. (Reinikainen 2007, s. 7) PIMA-asetuksessa asetettujen

kynnysarvojen ylittyessä maa-aineksia koskee aina käyttörajoite, jolloin massojen

hyödyntäminen vaatii aina tapauskohtaisen arvioinnin hyväksyttävien terveys- ja

ympäristöriskien varmistamiseksi (Vepsäläinen ym. 2016, s. 14). Kokonaisuudessaan

PIMA-hankkeen eteneminen on esitetty Kuvassa 2.
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Kuva 2. Maaperän pilaantuneisuuden tutkimus- ja kunnostushankkeen vaiheet.

2.4.2 Kestävä kunnostus ja kunnostusmenetelmän valinta

Maa-aines on rajallinen ja uusiutumaton luonnonvara, jota tulee käyttää resurssiviisaasti.

PIMA-asetuksen mukaisella riskiperusteisella kunnostuksella ja kestävällä

kunnostuksella tuetaan useiden eri tasojen agendoja ja ohjelmia, kuten YK:n kestävän

kehityksen tavoitteita, välttämällä aiheettomia kunnostuksia haitta-aineiden aiheuttamien

riskien ollessa hyväksyttävällä tasolla. (Hou 2020, s. 1–2; MUTKU 2020, s. 2) Myös

kansainväliset sitoumukset, strategiat ja säädökset voivat edistää kestävää kunnostusta

sekä toimijoiden että toimintojen ohjaamisen kautta. Useat kansalliset kestävää kehitystä

tukevat säädökset ja strategiat, kuten hallitusohjelman 2015-2019 Kiertotalouden

läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanke, sisältävätkin suoria tai epäsuoria

pilaantuneiden alueiden riskinhallintaan liittyviä kohtia. (Ympäristöministeriö 2014b, s.

133)
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Kestävän kunnostuksen pääajatus on ulottaa hankkeen tarkastelu kunnostusaluetta

laajemmalle ja kunnostusta pidemmälle aikavälille huomioiden ympäristövaikutusten

lisäksi myös sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset (Hou 2020, s. 4–5). Eri

kestävyysnäkökulmat ja niiden indikaattoreita on esitetty Kuvassa 3. Tavoitteena on

kokonaisvaltaisesti useita eri kestävyyden tasoja leikkaava kunnostushanke, josta

saavutetut kokonaishyödyt ovat mahdollisimman suuret (Vepsäläinen ym. 2016, s. 15).

Lisäksi tavoitteita ovat luonnonvarojen kestävä käyttö sekä jätteen määrän,

energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen (MUTKU 2020, s. 1). Kestävän

kunnostuksen periaatteita ovat myös kunnostusten muutosjoustavuuden lisääminen

ekologisen ja sosiaalisen ympäristön muuttuessa sekä luontaisiin prosesseihin

perustuvien menetelmien hyödyntäminen (Hou 2020, s. 4–5).

Kuva 3. Kestävyysnäkökulmia ja indikaattoreita kunnostushankkeessa (mukaillen
Ympäristöministeriö 2014b s. 137).

Kunnostuksen tavoitteena on ihmisten, terveyden ja ympäristön suojelu. Ominaispiirteitä

kestävästi toteutetuille kunnostushankkeille ovat lisäksi mm. (Hou 2020, s. 2;

Ympäristöministeriö 2014b, s. 135):

- eri kunnostusmenetelmien vertailu

- kunnostuksen kokonaishyödyt ovat kokonaishaittoja suuremmat

Ympäristötekijät

•vaikutukset ilmaan
•vaikutukset maaperään
•vaikutukset veteen
•vaikutukset ekologiaan
•vaikutukset maisemaan

ja muu häiritsevyys
•luonnonvarojen käyttö ja

jätteiden synty

Sosiaaliset tekijät

•vaikutukset ihmisten
hyvinvointiin ja
turvallisuuteen

•eettisyys ja
oikeudenmukaisuus

•vaikutukset
naapurustolle ja
alueellisesti

•yhteistön osallistaminen
ja tyytyväisyys

•luotettavuus ja
epävarmuus

Taloudelliset tekijät

•suorat kustannukset ja
hyödyt

•epäsuorat kustannukset
ja hyödyt

•työllistäminen ja
pääoman kasvu

•omavaraisuus
•elinikä ja projektin riskit
•projektin joustavuus
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- sekundäärihaittojen minimointiin käytetään nykyaikaisimpia ja parhaimpia

saatavilla olevia menetelmiä

- kunnostushanke on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu

- hankkeessa on osallistettu sidosryhmiä

- kunnostus on taloudellinen

Pilaantuneiden alueiden suuren määrän vuoksi kestävyysnäkökulma ja

kunnostusmenetelmän optimointi kannattaa ottaa jokaisen kunnostusprojektin osaksi.

Näin saavutetaan kunnostushankkeiden parempi kustannustehokkuus, vähennetään

ympäristö- ja terveysriskejä, hallitaan maamassoja paremmin ja tuetaan kestävää

kehitystä. (Hou 2020, s. 279–280)

Vaihtoehtoisten kunnostusmenetelmien kestävyyden arviointi ja menetelmän optimointi

tehdään ympäristöasiantuntijan toimesta osana kunnostussuunnitelmaa. Myös

ympäristöviranomainen ottaa kantaa arviointiin viimeistään hyväksyessään kunnostuksen

ja sille esitetyn menetelmän. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 135–136) Maaperän

kunnostuksella on menetelmästä riippuen aina sille ominaisia primääri-, sekundääri- ja

tertiäärivaikutuksia, jotka muodostavat kunnostuksen kokonaisvaikutukset.

Primäärivaikutuksilla tarkoitetaan pilaantuneista alueista itsestään aiheutuvia

vaikutuksia, kuten terveysriskejä. Sekundäärivaikutuksilla kuvataan kunnostustoimista

johtuvia vaikutuksia, kuten alueen viihtyisyyden alenemista kuljetusliikenteen

lisäännyttyä. Tertiäärivaikutuksista puhuttaessa tarkoitetaan kunnostuksen jälkeisestä

alueenkäytöstä johtuvia vaikutuksia, kuten uudelleensuunnittelun ja -rakentamisen

vaikutuksia. (Hou 2020, s. 4) Kestävyyden arvioinnissa työkaluina voidaan käyttää

erilaisia elinkaari-, jalanjälki- tai kustannuslaskentoja. On tärkeää käyttää samaa

arviointityökalua eri kunnostusmenetelmille, koska arviointityökalujen välillä voi olla

suuriakin eroja; ne voivat esimerkiksi painottaa asioita eri tavoin. (Cappuyns 2013, s.

153)

Kunnostusmenetelmää valittaessa tarkastellaan muitakin seikkoja kuin kestävyyttä,

esimerkiksi aikataulua, haitta-aineiden ominaisuuksia ja määrää sekä kohteessa

vallitsevia olosuhteita ja menetelmän teknistä soveltuvuutta kunnostuskohteeseen

(Cappuyns 2013, s. 147; Hou 2020, s. 76–79; Tohmo & Takala 2011, s. 43; Öljyalan

Palvelukeskus 2017, s. 31). Myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuus koko
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kunnostushankkeen toteuttamiseksi on huomioitava (European Environment Agency

2021a). Ilman kestävyysnäkökulmaakin kunnostusmenetelmien parhaan käyttökelpoisen

tekniikan (BAT) arviointi ja käyttö on tärkeää. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 136)

Vaihtoehtona voi olla usean menetelmän käyttö kunnostushankkeessa, koska näin

saavutetaan usein kustannus- ja aikatauluhyötyjä (Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 33).

Ennen kaikkea projektin on täytettävä lainsäädännölliset vaatimukset sekä kunnostuksen

on oltava teknisesti toteutettavissa. Toteutettavuus rajaa usein kunnostusvaihtoehdot

lopulta toteuttamiskelpoisiin vaihtoehtoihin. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 135)

Tärkeintä kestävässä kunnostuksessa yksittäisten hankkeiden kannalta on huolellinen

suunnittelu, jolla saavutetaan mahdollisimman suuret kokonaishyödyt

(Ympäristöministeriö 2014b, s. 133).

Usein ei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista poistaa kaikkia haitta-aineita

kunnostuskohteesta (Vepsäläinen ym. 2016, s. 22). On muistettava, että haitta-

ainepitoisuuksiltaan kohonnut maa-aines ei välttämättä ole pilaantunutta eikä näin ollen

vaadi kunnostustoimenpiteitä ilman, että se aiheuttaa hyväksyttävän tason ylittäviä

terveys- tai ympäristöriskejä (MUTKU 2020, s. 2). Kunnostushankkeet ovatkin

kehittyneet ajan saatossa kaiken haitta-aineita sisältävän aineksen poistamisesta

riskiperusteiseen kunnostukseen. Seuraava askel on kokonaisvaltaisesti kestävä

kunnostus. (Hou 2020, s. 20) Kestävän kunnostuksen tavoitteena on kuitenkin alueen

käyttörajoitusten poistamisen vuoksi kunnostaa pintamaa noin 0,5–1,0 metrin syvyyteen

kynnysarvot alittavaan pitoisuustasoon herkemmän maankäytön alueilla, kuten

asuinalueilla ja lasten leikkipaikoilla (Ympäristöministeriö 2014b, s. 147).

Suomessa suurin osa, yli 90 %, kunnostuksista toteutetaan off site -menetelmällä,

massanvaihdolla, kaivamalla maa-ainekset ja kuljettamalla ne toisaalle käsiteltäväksi,

hyötykäytettäväksi tai loppusijoitettavaksi (Pyy ym. 2013, s. 29). Myös Euroopassa

massanvaihto on yleisesti käytetyin kunnostusmenetelmä (European Environment

Agency 2021a). Massanvaihto on ajankäytöltään tehokas ja kunnostustuloksiltaan varma.

Sillä on kuitenkin negatiivisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi neitseellisen

materiaalin tarve, pilaantuneen maa-aineksen käsittely toisaalla, jätemateriaalin

syntyminen, vaikutukset ekosysteemiin, syntyvä melu sekä työkoneista ja

kuljetuskalustosta aiheutuvat päästöt ja lisääntynyt liikenne. (Cappuyns 2013, s. 147;

Ympäristöministeriö 2014b, s. 149). Maankaivuun liittyy usein riski haitta-aineiden
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leviämisestä pölyämisen, haihtumisen tai vesien mukana kulkeutumisen vuoksi

(Penttinen 2001, s. 42). Kaivutyöt hävittävät paikallisen maaekosysteemin, mutta

osaltaan uusi, puhdas, neitseellinen maa-aines voi edesauttaa jatkossa monimuotoisen

eliöstön elinoloja (Ympäristöministeriö 2014b, s. 139). Massanvaihdon myötä

pilaantuneet massat vapautuvat. Tällöin ne päätyvät joko jätteeksi tai hyötykäyttöön

niiden ollessa ominaisuuksiltaan siihen sopivia. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 139)

Massanvaihdolle vaihtoehtoisina kunnostusmenetelminä olisi suositeltavaa harkita aina

in situ- tai on site -menetelmiä (Ympäristöministeriö 2014b, s. 149).

Suomessa noin 11 % kunnostuksista suoritetaan in situ -menetelmällä (European

Environment Agency 2021a). In situ- ja on site-menetelmillä on yhteisiä hyviä piirteitä.

Niiden avulla voidaan välttää suurin osa työkoneiden ja kuljetuksien aiheuttamista

päästöistä, liikenteestä sekä neitseellinen materiaalin tarpeesta. (Ympäristöministeriö

2014b, s. 149; Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 5; s. 47) Kunnostamalla ilman massojen

kaivua vältetään myös siitä syntyvää jätettä. In situ -menetelmissä paikallinen

maaekosysteemi ei yleensä koe niin suurta vahinkoa kuin kaivua vaativissa

kunnostusmenetelmissä. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 139) Erityisen tarpeellisia

kaivua vaatimattomat menetelmät ovat kohteissa, joissa haitta-aineita on rakennusten alla

(Cappuyns 2013,  s. 150) Lisäksi luontaisiin in situ -kunnostusmenetelmiin ei kulu

energiaa. In situ -menetelmien ongelmia kestävyysnäkökulmasta ovat esimerkiksi

epävarmuus kunnostuksen lopputuloksesta ja tulevaisuuden vastuut, kuten

tarkkailuvelvoite. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 138–139). On myös muistettava, että

useisiin on site - ja off site -kunnostusmenetelmiin liittyy maa-ainesten kaivamista ja siitä

aiheutuvia vaikutuksia, minkä vuoksi menetelmien kestävyyttä arvioitaessa kaivutyön

osuus ja mahdolliset kuljetukset on huomioitava (Penttinen 2001, s. 42).

Sidosryhmien osallistaminen auttaa saavuttamaan sosiaalisesti kestävimmän

kunnostusratkaisun tarkasteltavan kohteen ympäristössä. Esimerkiksi haitta-aineiden

luomat pelkokuvat, kunnostuksesta aiheutuva melu, työturvallisuus ja lisääntynyt

liikenne ovat asioita, joihin kunnostusmenetelmän valinnalla voidaan vaikuttaa

sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 141)

Kestävyyden taloudelliseen näkökulmaan vaikuttaa useita tekijöitä, kuten aikataulu, joka

on usein massanvaihtokohteissa nopeampi. Yleisesti in situ -menetelmät ovat kuitenkin

edullisempia toteuttaa, mutta niihin liittyy epävarmuutta pidemmän ajan kustannusten
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osalta. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 143) Arviointi parhaasta kohteeseen soveltuvasta

kunnostusmenetelmästä on tehtävä aina tapauskohtaisesti, sillä yksiselitteisesti yhtä

parasta ratkaisua ei ole hankkeiden vaihtelevuudesta johtuen.

2.5 Pilaantuneen maa-aineksen hyötykäyttö ja kiertotalouden
mahdollisuudet

2.5.1 Pilaantunut maa-aines jätteenä

Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan asiaa tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut,

aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä (L 646/2011). Kaikki kaivetut maa-

ainekset, mukaan lukien pilaantuneet maa-ainekset, katsotaan nykyisen lainsäädännön

mukaan jätteeksi ellei toisin todeta (Pajukallio ym. 2011, s. 19). Jäteluonteisuus on

kuitenkin aina arvioitava yksittäistapauksien mukaan (Ympäristöministeriö 2014b, s. 26).

Jätelain tarkoituksena on mm. edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä

sekä vähentää jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Pilaantuneen maa-aineksen

hyödyntämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ko. käyttötarkoitukseen muuten käytettävää

materiaa voidaan korvata pilaantuneella maa-aineksella. Maantäyttönä käytettävää

pilaantunutta maata ei lueta kierrätykseksi. Maa-aineksen ollessa jätettä sen

loppukäsittelyllä tarkoitetaan sijoittamista kaatopaikalle. Sen  sijaan käsittely voi kattaa

joko hyötykäytön tai loppukäsittelyn. (L 646/2911) Jätelain 8 §:ssä on määritelty

etusijajärjestys, jota tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa kaikessa toiminnassa:

1) Vähennetään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta

2) Jäte on valmistettava uudelleenkäyttöä varten

3) Jäte on kierrätettävä

4) Jäte on hyödynnettävä muulla tavalla kuin kierrättämällä

5) Jäte on loppukäsiteltävä

Jäteluokittelu ei ole enää voimassa, mikäli jätettä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin,

sille on markkinat ja kysyntää, se sopii käyttötarkoitukseensa täyttäen esimerkiksi

tekniset vaatimukset ja sen käytöstä ei aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (L

646/2911) Maa-aineksen jäteluokittelun poistaminen tehdään monivaiheisen arvioinnin

kautta. Jotta maa-ainesta ei määritellä jätteeksi, on todettava esimerkiksi seuraavat
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perusteet: maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista tai

sen vaaraa ja maa-aineksen jatkokäyttö on varmaa ja suunnitelmallista eikä vaadi maa-

aineksen muuntamistoimia. (Ympäristöministeriö 2015a, s. 7–9) Sallituille haitta-

ainepitoisuuksille ei ole yksiselitteistä lainsäädännön asettamaa rajaa, mutta yleisesti

maa-ainesjäte katsotaan pilaantumattomaksi haitta-ainepitoisuuksien alittaessa alemman

ohjearvon ja pilaantuneeksi ohjearvon ylittyessä (Ympäristöministeriö 2015a, s.10).

Joissain tapauksissa vain kynnysarvon alittavat maa-ainekset katsotaan

pilaantumattomiksi ja kynnysarvotason ja alemman ohjearvotason väliset maa-ainekset

haitta-ainepitoisuuksiltaan kohonneiksi, mutta ei pilaantuneiksi (Pajukallio ym. 2011, s.

19).

Kunta voi vaikuttaa jätetalouteen merkittävästi edistämällä jätteen etusijajärjestystä ja

jätteen vähentymistä hyötykäyttämällä pilaantunutta maa-ainesta. Etusijajärjestyksen

noudattamista on edistettävä viranomaisten, julkisoikeudellisten laitosten sekä yhteisön

taholta mahdollisuuksien mukaan (L 646/2011).

2.5.2 Pilaantuneen maa-aineksen hyötykäyttö

Pilaantuneen maa-aineksen hyötykäyttö on jätteen käsittelyn etusijajärjestyksen mukaista

(L 646/2911). Yleisesti hyötykäytön voidaan katsoa olevan ympäristön kannalta

loppukäsittelyä tai -sijoitusta parempi vaihtoehto silloin, kun kuljetusten ja neitseellisen

materiaalin tarve vähenee, kuten tilanne usein on. (Kajander & Parri 2014, s. 39;

Ympäristöministeriö 2014b, s. 26) Jätteen loppukäsittely on tyypillisesti perusteltua vain,

kun maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien vuoksi sen hyötykäyttö ei ole mahdollista

(Ympäristöministeriö 2015a, s. 12). Tyypillisesti pilaantuneiden massojen

hyötykäyttöaste on ollut Suomessa korkea, mutta hyötykäyttö on keskittynyt pääosin

kaatopaikoille (Pyy ym. 2013, s. 37; Ympäristöministeriö 2015a, s. 22).

Ensisijaisesti tulisi tarkastella, voiko pilaantunutta maa-ainesta hyödyntää kohteessa

muussa kuin sen nykyisessä riskiä aiheuttavassa käytössä. Toiseksi tulisi arvioida maa-

ainesten hyötykäyttömahdollisuutta muualla kuin kunnostuskohteessa ennen kuin

harkitaan loppusijoitusvaihtoehtoa. (BECOSI n.d.) Kunnostuksen yhteydessä kohteessa

voidaan hyödyntää haitta-aineita sisältävää maa-ainesta, mikäli maaperän kunnostuksesta

tehdyssä ilmoituksessa, PIMA-ilmoituksessa, näin on hyväksytty valvontaviranomaisen
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toimesta. Kunnostuskohteen ulkopuolista hyötykäyttöä varten on haitta-ainepitoiselle

maa-ainekselle haettava ympäristölupaa maa-aineksen jäteluonteen mukaisesti. Luvassa

voidaan ottaa kantaa myös maa-aineksen välivarastointiin. (Ympäristöministeriö 2015a,

s. 15; s. 17)

Mikäli maa-ainesta ei tulkita jätteeksi ja siinä ei ole kynnysarvotason ylittäviä haitta-

ainepitoisuuksia, maamassojen hyötykäyttö ei edellytä ympäristölupaa jätelain

vaatimukset täyttävän suunnitelman tai luvan mukaisesti toteutettuna (Pajukallio ym.

2011, s. 19). Puhtaidenkin maa-ainesten hyödyntäminen voi silti vaatia ympäristöluvan

esimerkiksi maankaatopaikan tapauksessa (Ympäristöministeriö 2014a, s. 8).

Maa-ainesten hyödyntämis- ja ympäristökelpoisuutta arvioidaan maa-aineksen teknisten

ja fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella (Ympäristöministeriö 2014a, s. 15–

16). Ominaisuuksia ovat esimerkiksi pH-arvo, kuiva-ainepitoisuus ja haitta-aineiden

liukoisuusominaisuudet, joista jälkimmäisin on yleensä merkittävin (Pajukallio ym. 2011,

s. 50–52). Ympäristökelpoisuudella tarkoitetaan sitä, ettei maa-aineksesta aiheudu haittaa

tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Ympäristökelpoisuuden arvioinnin kriteerejä ovat

yleensä maaperän, pohjaveden, vesistöjen, ilman ja terveyden suojelun takaaminen

erilaisten raja-arvojen mukaisesti. Lisäksi arvioinnissa on huomioitava käyttökohteen

erityispiirteet, haitta-aineiden mahdollinen käyttäytyminen kohteessa, mahdolliset

muutokset maaperässä sekä sijoitusympäristössä ja pitkänkin aikavälin vaikutukset.

(Pajukallio ym. 2011, s. 47–48; s. 52). Myös arvio massamääristä on tärkeä tieto

hyötykäyttöä suunniteltaessa (BECOSI n.d.).

Maa-aineksen kemiallisille ominaisuuksille, kuten haitta-ainepitoisuudelle ja

liukoisuuksille, ei ole määritetty ympäristökelpoisuuden arviointiperusteita, mikä on

osaltaan rajoittanut niiden hyötykäyttöä. Arviointiperusteina voidaan kuitenkin käyttää

joko alueellisia taustapitoisuuksia tai PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoja. Vaikka ne

eivät kuvaa aukottomasti ympäristökelpoisuutta, voidaan etenkin

kynnysarvopitoisuustasoa pitää riskeiltään hyväksyttävänä myös maa-aineksen

hyötykäyttökohteissa. (Pajukallio ym. 2011, s. 20)  Ympäristökelpoisuuden perusteet

määritetään hyötykäyttöä koskevassa ympäristöluvassa. Ympäristökelpoisuuden

edellytykset on perustuttava riskienarviointiin ja riskienhallintaan kohdekohtaisesti

huomioiden haitta-aineiden pitoisuudet ja ominaisuudet, hyötykäyttökohteen
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ominaispiirteet ja maankäyttö sekä siihen suunnitellut rakenteet. (Ympäristöministeriö

2014a, s. 15–16)

Sekä jäteluonteisen että ei-jätteeksi luokitellun maa-aineksen hyötykäyttöön on olemassa

yhteisiä yleisiä periaatteita. Hyödyntämisen on oltava suunniteltua ja muuta materiaalia

korvaavaa toimintaa. Hyödynnettävien massojen on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan

käyttötarkoitukseen sopivia ja standardien mukaisia eikä niiden joukossa saa esiintyä

liiaksi jätteitä. Etenkin pilaantuneiden maiden kohdalla on huomioitava, ettei

hyötykäytöstä aiheudu ympäristö- tai terveysriskejä tai maaperän pilaantumista. Maa-

aineksen välivarastointia tulisi välttää varmistaen kuljetetun maa-aineksen sijoitus

suoraan hyödyntämiskohteeseen. Hyötykäyttökohteiden tulisi olla mahdollisimman

lähellä maa-ainesten kaivupaikkaa, ja hyödyntämisratkaisujen sellaisia, etteivät ne vaatisi

seurantaa tai mahdollisesti suojaus- tai eristerakenteita. (Ympäristöministeriö 2014a, s.

16–17; Ympäristöministeriö 2015a, s. 21–22)

2.5.3 Hyötykäyttökohteet

Pilaantuneen maan vastaanottaja eli käsittely-, loppusijoitus- tai hyötykäyttökohde,

tarvitsee ympäristöluvan, ellei hyötykäytöstä ole erikseen sovittu esimerkiksi PIMA-

ilmoituksessa. Luvasta ilmenee vastaanotettavien massojen sallitut haitta-aineet ja

pitoisuustasot, käsittelymenetelmät ja vastaanottokapasiteetti (Jaakkonen 2008, s. 11).

Suurin osa maa-aineksista hyödynnetään tavallisesti sellaisenaan kaatopaikkarakenteissa.

Kaatopaikoilla maa-aineksia voidaan haitta-ainepitoisuuksista riippuen hyödyntää

kaatopaikka-asetuksessa (331/2013) eri kaatopaikkatyypeille (pysyvän, vaarattoman ja

vaarallisen jätteen kaatopaikka) määritettyjen sallittujen haitta-ainepitoisuuksien

perusteella. Hyödyntämiskohteita kaatopaikoilla ovat esimerkiksi välipeitto-,

loppuverhoilu- sekä tie- ja pohjarakenteet. (Ympäristöministeriö 2015a, s. 22; Pyy ym.

2013, s. 38)

Muissa käsittely- tai loppusijoituspaikoissa maa-ainesta käsitellään eri tavoin sen haitta-

ainepitoisuuksien alentamiseksi ennen hyötykäyttöä, tai haitta-aineiden kulkeutumista

rajoitetaan loppusijoituksessa esimerkiksi eristysrakenteella. Menetelmät riippuvat

haitta-aineesta ja pitoisuuksista. Valtaosa vastaanotetusta tai käsitellystä maa-aineksesta
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päätyy kuitenkin kaatopaikoille joko ensi- tai toissijaisesti pitoisuustasoista huolimatta.

(Jaakkonen 2008, s. 12–16)

Lisäksi esimerkiksi maankaatopaikat, kunnostuksen on site -maantäytöt,

kunnostuskohteen ulkopuoliset täytöt, pohjarakentaminen, pengerrykset, meluvallit tai

muut maisemointitarkoitukset, kuten kummut ovat mahdollisia haitta-ainepitoisten maa-

ainesten hyödyntämiskohteita Suomessa ja maailmalla (ASTSMWO 2012, s. 3–10;

Ympäristöministeriö 2015a, s. 22). Maankaatopaikat eroavat kaatopaikoista; tuotavien

massojen haitta-ainepitoisuuksien on tavallisesti alitettava alemmat ohjearvot ja

pohjavesialueilla kynnysarvot, ellei maankaatopaikan ympäristöluvassa ole määrätty

toisin. (Ympäristöministeriö 2015a, s. 22) Muissa käyttökohteissa, kuten meluvalleissa

tai tien rakennekerroksissa, pilaantuneiden massojen hyödyntäminen on kuitenkin vielä

vähäistä (Pyy ym. 2013, s. 37).

Hyödyntämisellä saavutetaan usein kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä esimerkiksi

hiilidioksidipäästöjen osalta, minkä lisäksi vähennetään luonnonvarojen käyttöä.

(Ympäristöministeriö 2014b, s. 149) Esimerkkitarkastelussa eräällä satama-alueella

tehdyssä maaperän kunnostuksessa paikallisella maa-ainesten hyötykäytöllä tuotettiin 80

% vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja säästettiin 150 000 tonnia muuta maa-ainesta

verrattuna tilanteeseen, jossa pilaantuneet maat olisi sijoitettu kaatopaikalle. (MUTKU

2020, s. 7)

Käsittely- ja vastaanottopaikkojen kapasiteetti on rajallista, ja usein etenkin suurempien

massamäärien kuljetus ei ole kestävää. Siksi hyötykäyttökohteita tulisi löytää

kunnostuskohteiden ulkopuoleltakin. Viime vuosikymmenen aikana on tunnistettu

valtakunnallinen tarve edistää maa-ainesjätteiden hyödyntämistä, sekä yleisesti on

tiedostettu käytettyjen yhtenäisten ympäristökelpoisuuden arviointikriteerien

puuttuminen. Näihin tarpeisiin on valmisteltu valtioneuvoston asetusta maa-ainesjätteen

hyödyntämisestä maarakentamisessa (ns. MASA-asetus). (Ympäristöministeriö 2015a, s.

4; Pajukallio ym. 2011, s. 57) Maa-ainesten hyötykäytön on tulevaisuudessa lisäännyttävä

myös sen vuoksi, että kaatopaikkasijoittamista pyritään välttämään kierrätyskelpoisen

materiaalin osalta (Ympäristöministeriö 2015b, s. 16). Kaatopaikkojen sääntelyn ja

kehittyneiden kunnostusmenetelmien myötä pilaantuneen maa-aineksen loppusijoitus
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kaatopaikoille onkin jo vähentynyt Euroopan laajuisesti (European Environment Agency

2021a).
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3 OULUN KAUPUNGIN ROOLI PILAANTUNEIDEN
ALUEIDEN JA MAA-AINESTEN HYÖDYNTÄMISESSÄ

Kunnalla on merkittävä rooli alueensa pilaantuneiden kohteiden hallinnassa, ja se voikin

olla kestäviä PIMA-hankkeita edistävä sekä alueiden ja maa-ainesten hyötykäyttöä

tukeva organisaatio. Kunnan tehtävänä maankäytön suunnittelu etenkin kaavoituksen

keinoin antaa mahdollisuuksia vaikuttaa pilaantuneiden alueiden tutkimukseen,

kunnostamiseen ja hyötykäyttöön. (Ympäristöministeriö 2015b, s. 20) Myös

pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäyttöä voidaan edistää kaavoituksella

(Ympäristöministeriö 2014b, s. 133).

Ympäristövaikutusten pienentämistä kohti ohjataan sekä EU:n että kansallisen tason

ohjauskeinoilla, esimerkkeinä EU:n hiilineutraaliustavoite 2050 ja Suomen

kiertotalouden tiekartta (Oulun kaupunki 2021b, s. 5–6). Kunnalla on organisaationa

mahdollisuus vaikuttaa alueensa kestäviin toimintatapoihin useita eri keinoja käyttämällä.

Lisäksi kunta voi tukea eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla voidaan edistää

pilaantuneiden alueiden ja maa-ainesten hyötykäyttöä. Oulun kaupunki on tehnyt

yhteensä 13, kansainvälistä tai kansallista, poliittista sitoumusta tai sopimusta

ympäristöasioihin liittyen, joiden tärkein päämäärä on hiilineutraaliuden tavoittelu.

(Oulun kaupunki 2019, s. 4) Yhteisten tavoitteiden lisäksi Oulun kaupungilla on useita

omia ohjauskeinoja kohti tehokkaampaa kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta (ks. kappale

3.2). Ohjauskeinot voivat edistää pilaantuneiden alueiden kestävää hallintaa, ja

vastavuoroisesti se edistää usein asetettuja ympäristötavoitteita.

3.1 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelua ohjataan maankäytön suunnittelujärjestelmän mukaisesti.

Suunnittelujärjestelmään kuuluvat eri tasoiset kaavat sekä valtakunnalliset

alueidenkäyttötavoitteet. Suunnittelun ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin

(132/1999), jolla pyritään järjestämään alueiden käyttö ja rakentaminen varmistaen hyvän

elinympäristön edellytykset sekä kestävä kehitys. Kaavoituksen tulisi perustua sen

ympäristölliset, yhteiskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset

huomioivaan selvitykseen. (L 132/1999) Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan parhaillaan
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uudistamassa, minkä myötä kunnille voi olla tulossa uusia velvoitteita mm.

kiertotalouteen liittyen (Ympäristöministeriö 2022).

Kaavoituksen lisäksi kuntien maankäytön suunnittelun välineitä voivat olla kunnan omat

maankäyttöön liittyvät ohjelmat, maapolitiikka sekä rakennusjärjestys. Maapolitiikalla

käsitetään kunnan maanhankinnan ja kaavojen toteuttamisen edellyttämät tavoitteet sekä

toimet niiden saavuttamiseksi. Rakennusjärjestyksellä käsitetään kunnan määräykset

rakentamisen toteuttamisesta siten, että taataan esimerkiksi kulttuuri- ja luontoarvojen

säilyminen sekä hyvän elinympäristön toteutuminen. Lisäksi kunta voi solmia eri

osapuolten kanssa kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä

maankäyttösopimuksia. (L 132/1999)

3.1.1 Kaavoitus

Kaavoitus perustuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Valtakunnalliset

alueidenkäyttötavoitteet ovat valtioneuvoston päätöksellä hyväksyttyjä ohjausvälineitä,

joissa linjataan koko Suomen alueidenkäyttöä ja aluerakennetta merkittävimmiltä osin.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toimeenpannaan pääosin kaavoituksella.

(Tohmo & Takala 2011, s. 27) Valtakunnantason jälkeen seuraavaksi maankäytön

suunnittelussa tulee maakuntataso maakuntakaavan, maakuntasuunnitelman sekä

alueellisen kehittämisohjelman kautta. Maakuntakaavassa kuvataan maakunnan alueiden

kehityssuunnat muutaman vuosikymmenen aikana. Maakunnan liiton hyväksymä kaava

antaa raamit kuntien kaavoitukselle. (L 132/1999) Ylemmän tason kaavoitus ohjaa

alempaa tarkemman tason kaavoitusta (Tohmo & Takala 2011, s. 27).

Kuntatasolla maankäytön suunnittelu toteutetaan yleis- ja asemakaavoilla. Yleiskaava on

kunnan tai muutaman kunnan yhteinen kaava, jossa osoitetaan pääpiirteittäinen alueiden

käyttö ja ohjataan asemakaavaa. (L 132/1999) Yleiskaava käsittää maankäytön

pitkälläkin aikavälillä. Yleiskaavan eri muotoja voivat olla esimerkiksi useiden kuntien

yhteinen tai yhden kunnan yleiskaava ja osayleiskaava. Osayleiskaava on hieman

yleiskaavaa tarkemmin asemakaavoitusta ja rakentamista ohjaava kaava. (Oulun

kaupunki 2021a)

Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi ja pienemmälle alueelle sijoittuva kaava, jossa

kuvataan yleistason sijasta kunnan osa-alueen tarkempi käyttö sekä rakentamisen
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järjestäminen (L 132/1999). Asemakaavaan kuuluu kartan lisäksi asemakaavan

laatimisen ja ominaisuuksien selostus sekä selitykset kaavamerkinnöistä ja määräyksistä

(Tohmo & Takala 2011, s. 28). Kunnassa järjestetään kaavoituskatsaus vähintään

vuosittain kunnan ja maakunnan liitossa ajankohtaisista tai lähiaikoina ajankohtaisiksi

tulevista kaava-asioista, ja kunnan ja paikallisen ELY-keskuksen välinen

kehityskeskustelu, jossa käsitellään samojen aihepiirien suunnittelua ja sen kehittämistä.

(L 132/1999) Kuvassa 4 on esitetty maankäytön suunnittelujärjestelmä Oulun

kaupungissa.

Kuva 4. Oulun kaupungin maankäytön suunnittelujärjestelmä (Oulun kaupunki 2021a).

3.1.2 Pilaantuneiden alueiden huomiointi ja kestävä kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen on mm. taattava edellytykset

terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle perustuen riittäviin selvityksiin.

Myös  eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luominen,

yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön taloudellisuus, ympäristönsuojelu ja
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ympäristöhaittojen ehkäisy, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä

yhdyskuntarakentamisen taloudellisuus ovat alueidenkäytön suunnittelulle asetettuja

tavoitteita. (L 132/1999)  Myös PIMA-strategian toinen tavoite, alueidenkäytön

suunnittelu, koskee erityisesti kuntia ja kaavoitusta. Sen alatavoitteet ovat

(Ympäristöministeriö 2015b, s. 20):

1) Ennakoida ajoissa, sopivalla laajuudella ja tarkkuudella pilaantuneisuudesta

aiheutuvat riskit kaikilla alueidenkäytön suunnittelun tasoilla

2) Tukea jo rakennettujen alueiden kestävää käyttöä ja sijoittaa uudet toiminnot

hyödyntäen olemassa olevaa infraa ja muita rakenteita

3) Varmistaa kunnostuksen kokonaistaloudellisuus ja kestävyys eri toimintamallien

ja työkalujen avulla.

Maankäytön suunnittelulla voidaan tukea aluekehityksen kannalta luonnonvarojen, tässä

tapauksessa maa-aineksen, kestävää käyttöä. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 133). Hyvä

maankäytön suunnittelu edistää kestävää kehitystä (Ympäristöministeriö 2022a).

Pilaantuneet alueet ja niille tarpeelliset toimenpiteet tulee selvittää yleiskaavaa

laadittaessa. Usein tutkimukset voivat kuitenkin jäädä yleispiirteisiksi, ja tarkemmat

tutkimukset ovat tarpeellisia myöhemmässä vaiheessa. Tärkeitä tietoja olisivat mm.

pilaantuneisuuden laajuus ja haitta-ainepitoisuudet, tarvittavat toimenpiteet ja

mahdolliset maankäyttörajoitukset, maanomistaja, pilaantuneisuuteen liittyvien

kustannusten suuruus ja jakautuminen sekä alueen rakentamistehokkuus. (Pyrylä & Kylä-

Setälä 2001, s. 82–83) Kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa on hyvä arvioida, voisiko

pilaantunutta maata hyödyntää ensisijaisesti kunnostuskohteessa muussa kuin sen

nykyisessä riskiä aiheuttavassa käytössä. Arvioinnin tekee ympäristöasiantuntija.

(BECOSI n.d.)

Alueen tutkimista tai kunnostusta voidaan edellyttää joko ennen kaavan hyväksymistä tai

ennen alueen rakentamista (Pyrylä & Kylä-Setälä 2001, s. 15; s. 81) Yleiskaavaan

voidaan esimerkiksi määrätä alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai kunnostaminen

asemakaavoituksen tai alueen rakentamisen yhteydessä. Asemakaavoissa pilaantuneet

alueet voidaan huomioida ominaisin kaavamerkinnöin, kuten saa- tai pima-merkinnällä,
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joka tarkoittaa puhdistettavaa tai kunnostettavaa maa-aluetta. (Tohmo & Takala 2011, s.

28; s. 14)

Maaperän pilaantuminen ja kohonneet haitta-ainepitoisuudet aiheuttavat maankäytön tai

kaivetun maa-aineksen käyttörajoitteita. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 14) Pilaantuneisuuden

ei kuitenkaan katsota olevan este kaupunkikehitykselle tai aiempien riskitoimintojen

alueiden uudelleenkäytölle (Tohmo & Takala 2011, s. 36). Lähes kaikkien pilaantuneiden

alueiden kunnostus herkempäänkin maankäyttöön on mahdollista, mutta ei aina

tarkoituksenmukaista siitä aiheutuvat muut ympäristövaikutukset ja kustannukset

huomioiden. (Pyrylä & Kylä-Setälä 2001, s. 13) Kunnostus ei ole ainoa vaihtoehto, vaan

myös erilaisia riskienhallintamenetelmiä voidaan soveltaa (Ympäristöministeriö 2015b,

s. 19). Korkeampienkin haitta-ainepitoisuuksien alueita voidaan hyödyntää esimerkiksi

asuinrakentamiseen, mikäli riskinarvioinnilla todetaan ympäristö- ja terveysriskien

olevan siedettävällä tasolla, jolloin alueen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ei

katsottaisi pilaantuneisuudeksi, joka rajoittaisi alueen maankäyttöä tai sen suunnittelua

(Tohmo & Takala 2011, s. 34).

Kuntien on tuettava entisten pilaavien toimintojen alueiden uudelleenkäyttöä ja

pilaantuneet alueet on huomioitava kaavataloudessa (Ympäristöministeriö 2015b, s. 20).

Esimerkiksi Oulun kaupungin kehityksessä painotetaan keskustan asumisen tiivistämistä

sekä kaupungin kasvua. Tällöin vanhojen teollisuus- tai muussa epäherkemmässä

maankäytössä olleiden pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden maankäyttö muuttuu (BECOSI

n.d.). Kaavoituksella voidaan edistää pilaantuneiden alueiden hyötykäyttöä ja vähentää

ympäristövaikutuksia esimerkiksi sijoittamalla tällaisille alueille jatkossakin

epäherkempää maankäyttöä pitäen haitta-aineista aiheutuvat riskit hyväksyttävinä ja

kunnostustoimet tarpeettomina. (BECOSI n.d.; Ympäristöministeriö 2014b, s. 133)

Kestävä kaavoitus voidaan toteuttaa myös siten, että haitta-ainepitoiset maat kootaan

tietylle alueelle, jolloin niiden riskit usein vähenevät (Tohmo & Takala 2011, s. 37).

Kaavoituksella voidaan edistää haitta-ainepitoisen maa-aineksen hyötykäyttöä myös

suunnittelemalla ja merkitsemällä hyötykäyttökohteet kaavaan (Tohmo & Takala 2011,

s. 28; s. 14).

Vielä nykyäänkin maaperän pilaantuneisuuden tutkimus- ja kunnostushankkeet ovat

varsin erillisiä kaavoituksesta. Pilaantuneet alueet voivat viivyttää kaavoitusprojekteja
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merkittävästikin tai päinvastoin aiheuttaa nopeankin aikataulun kunnostusprojekteja,

jolloin projektin laatu tai kestävyys voi kärsiä (Tohmo & Takala 2011, s. 7). Koska

pilaantuneet alueet ovat aina erilaisia kohteita ja projekteja omine ominaispiirteineen ja

tavoitteineen, on vaikeaa luoda aukotonta prosessin etenemiskuvausta. On kuitenkin

mahdollista laatia suurpiirteiset ohjeet ja mainita seikat, jotka tulisi huomioida

kaavoituksen eri vaiheissa. Tärkeimpänä voidaan kuitenkin korostaa pilaantuneisuuden

huomioimista tarpeeksi aikaisessa vaiheessa , jotta tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet

ehditään tehdä alueen riskit huomioiden. (Pyrylä & Kylä-Setälä 2001, s. 83;

Ympäristöministeriö 2015b s. 20) Tämä parantaa rakentamisen kustannustehokkuutta,

edistää yhdyskuntarakenteen kehittymistä, säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä.

(Tohmo & Takala 2011, s. 7; Ympäristöministeriö 2015b, s. 19)

Kestävän kaavoituksen tukemiseksi myös alueidenkäytön suunnittelijoiden

vuorovaikutusta ja osaamista pilaantuneiden alueiden saralla on tuettava, kaavoituksen

osallistamisvaiheessa pilaantuneista alueista on oltava avoimia sekä suunnittelussa

huomioitava Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) ja muiden järjestelmien tiedot

(Ympäristöministeriö 2015b, s. 20). Lisäksi kunta voi mm. ajoittaa kunnostukset muun

rakentamisen yhteyteen, tehostaa massojen hallintaa, viestiä avoimesti sekä läpileikata

kaikki hankkeet kestävän kehityksen periaatteilla. Suosimalla kunnostuksen in-situ -

menetelmiä voidaan välttää pilaantuneiden maa-aineksien vapautuminen kokonaan,

jolloin loppusijoitus- tai hyötykäyttökohdetta ei tarvita. (MUTKU 2020, s. 5)

Pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäyttöä edistää eri toimijoiden välinen

verkostomainen yhteistyö, joka on tehokkain väylä parhaaseen lopputulokseen (Oulun

kaupunki 2021b, s. 3). Kunta voi toimia eri osapuolten kumppanuuksien edistäjänä ja

sidosryhmien osallistajana, esimerkiksi edistämällä kaavoittajan yhteistyötä

maanomistajan ja PIMA-hankkeen osapuolten kanssa kaavamuutosprosessissa. (Tohmo

& Takala 2011, s. 29; s. 37)

PIUHA, eli pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke, oli Hämeen

ELY-keskuksen käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena oli selvittää riskinarvioinnin ja

kaavoituksen ennakoivan yhteistyön vaikutuksia alueen pilaantuneiden maa-ainesten

poistamistarpeeseen ja kustannussäästöihin. PIUHA:n tarkoituksena oli mm. edistää

ympäristötutkimukset huomioivaa maankäytön suunnittelua ja mahdollisuuksia erilaisiin

kunnostus,- hyötykäyttö- ja maankäyttöratkaisuihin. Hankkeen tuloksena todettiin, että
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ennakoivalla suunnittelulla ja sijoittelulla edesautetaan massa- ja kustannustehokkuutta.

(Tohmo & Takala 2011, s. 8) Alueenkäytön suunnittelun eteneminen yhteistyössä eri

toimijoiden kesken edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. (Tohmo & Takala 2011, s. 36)

3.1.3 Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimus on kunnan ja muiden osapuolten välinen sopimus tietyn alueen

kaavoituksesta ja kaavojen toteuttamisesta. Se solmitaan sitovasti aikaisintaan

kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen ollessa valmis ja julkisesti esillä, eikä sopimuksissa

sovita kaavojen sisällöstä. (L 132/1999) Maankäyttösopimuksessa jaetaan usein

sopimusalueen rakentamisesta ja kaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tavallisesti sopimusosapuoli sitoutuu noudattamaan alueelle osoitetun rakennusoikeuden

laadullisia, määrällisiä ja aikataulullisia tavoitteita. (Kuntaliitto 2022)

3.1.4 Oulun maankäytön toteuttamisohjelma

Oulussa kaavoituksen, rakennusjärjestyksen sekä harjoitetun maapolitiikan lisäksi

maankäytön suunnittelua ohjataan kaupunkistrategiaan perustuvalla Oulun maankäytön

toteuttamisohjelmalla (MATO). Ohjelmassa kuvataan tulevien vuosien suunniteltu

rakentaminen ja sen ohjaus kaavoituksella nykyisen asumis- ja maankäyttötilanteen

pohjalta. Lisäksi ohjelma sisältää asuntorakentamisen toteuttamisohjelman,

työpaikkarakentamisen tavoitteet, kaavoitusohjelman sekä väestösuunnitteen. MATO

laaditaan kahden vuoden välein tuleville vuosille. Uusin vuoden 2022 MATO käsittää

vuodet 2022–2026. (Oulun kaupunki 2022c, s. 4)

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman 2022–2026 painopiste on asuntojen osalta

täydennysrakentamisessa, ja sitä painotetaan etenkin Oulun keskustan lähialueilla

mukaillen Uuden Oulun yleiskaavassa merkittyjä kaupunkikehittämisvyöhykkeitä.

Laajentumisalueita sen sijaan on ympäri kaupunkia kaupunkikehältä aina maaseuduille

asti. (Oulun kaupunki 2022c, s. 6–7) Asuinrakentamista on valmistuvien omakoti-, rivi-

ja pientalo sekä kerrostaloasuntojen osalta suunnitteilla ympäri kaupunkia myös alueille,

joissa erityisesti täydennysrakentamisesta ei ole kyse. (Oulun kaupunki 2022c, s. 17–20)

Suunnittelualueet voivat olla kaupungin omistuksessa tai yksityisessä ja valtion

omistuksessa, jolloin yhteistyö maanomistajan kanssa on välttämätöntä maankäytön

muutosten yhteydessä (Oulun kaupunki 2022c, s. 8).
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Työpaikkarakentamisen eli toimisto-, varasto-, liikenne- ja teollisuusrakennusten ohjaus

MATO:ssa ajanjaksolla 2022–2026 koskee kaupungin omaa tontinluovutusta (Oulun

kaupunki 2022c, s. 37). Omistusalueiden ollessa rajallisia voidaan tehdä toimia

työpaikkarakentamisen edistämiseksi eri toimijoiden välisten sopimusten avulla, tai

esimerkiksi toiminnon loppuessa tai siirtyessä käyttää vapautuvia kiinteistöjä edelleen

työpaikkatoiminnoissa (Oulun kaupunki 2022c, s. 45). Oulun kaupungilla on

luovutettavana olevia työpaikkatontteja, jo asemakaavoitettuja työpaikkatontteja sekä

kaavoitusohjelma tuleville asemakaavoille ja niiden mahdollistamille työpaikkatonteille.

Kohteita on erilaisiin tarkoituksiin ympäri kaupunkia. (Oulun kaupunki 2022c, s. 49)

Rakentamiseen liittyy olennaisesti myös kunnallistekniikan rakentaminen, joka

huomioidaan maankäytön suunnittelussa (Oulun kaupunki 2022c, s. 26; s. 52).

Yhtenä maankäytön toteuttamisen riskinä on tunnistettu pilaantuneet maa-alueet. (Oulun

kaupunki 2022c, s. 29) Erilainen maankäyttö vaatii erilaiset alueen olosuhteet myös

pilaantuneisuuden kannalta etenkin herkemmässä maankäytössä, kuten asumis- ja

varhaiskasvatusalueilla, joten pilaantuneet alueet on ensiarvoisen tärkeää huomioida

maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

3.2 Ohjauskeinot ja ympäristötavoitteet

3.2.1 Kaupunkistrategia Oulu 2030

Kaupunkistrategia on kaupungin toimintaa ohjaava kulmakivi, jonka avulla

kaupunginvaltuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa, ja siten päätöksentekoa ja

strategista johtamista. (Oulun kaupunki 2021c) Kaupunkistrategiassa käsitellään myös

kestävyys- ja ympäristöasioita. Oulun kaupungin uusimmassa Oulu 2030 -

kaupunkistrategiassa yksi keskeinen esille tuleva arvo on vastuullisuus, jossa

asiayhteydessään tarkoitetaan sellaisia elämän- ja toimintatapoja, joiden ansiosta myös

tulevaisuuden sukupolville taataan mahdollisuus tehdä valintoja. Strategian kuudesta

painopisteestä yksi on ”Oulu on hiilineutraali vuonna 2035”. Painopisteeseen sisältyy

tavoite kaupungin ja kuntalaisten kestävistä valinnoista, yhteistoiminnasta sekä

sitoutumisesta hiilineutraaliuteen niin päätösten kuin konkreettisten toimenpiteiden

myötä, ja se käsittää useita eri strategisia tavoitteita. (Oulun kaupunki 2022a, s. 3–4)

Pilaantuneita alueita koskee erityisesti kestävän kaupunkirakentamisen saavuttamiseksi
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määritelty strateginen toimenpide toteuttaa maankäytön suunnittelu ja rakentaminen

kestävästi hiilineutraaliuden tavoittamiseksi (Oulun kaupunki 2022a, s. 11).

Kaupunkistrategiaa toimeenpannaan siihen perustuvien ohjelmien ja strategioiden kautta,

joita ovat esimerkiksi maankäytön toteuttamisohjelmat, ympäristöohjelmat ja Oulun

kaupungin kiertotalouden tiekartta (Oulun kaupunki 2021c; Oulun kaupunki 2022a, s.

10).

3.2.2 Ympäristöohjelma 2026

Oulun kaupungin Ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua on merkittävä

kaupunkistrategian toteuttamisen väline, jossa määritetään Oulun kaupungin

ympäristötavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä vaaditut resurssit.

Ympäristöohjelman tavoitteena on ympäristön hyvän tilan varmistamisen lisäksi

kaupungin elinvoimaisuus. Oulun kaupungin tavoite laskea hiilipäästöjä Euroopan

kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen mukaisesti käsittää ennen kaikkea

kaupungin oman toiminnan ja päätöksenteon alaista toimintaa, mikä edellyttää toimia

monilla eri osa-alueilla. Ympäristöohjelmassa määritetään neljä painopistettä (Oulun

kaupunki 2019, s. 4–7):

1) Kasvamme kestävästi

2) Toimimme resurssiviisaasti

3) Luonto on voimavaramme

4) Edistämme ympäristövastuullisuutta

Painopisteiden tavoitteisiin sisältyy useita kohtia, jotka liittyvät pilaantuneiden alueiden

ja maa-ainesten käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi kestävä elinympäristö, toimiva

kiertotalous sekä turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Kestävän

elinympäristön saavuttamiseksi alueet on suunniteltava ja toteutettava kestävästi,

täydennysrakentamista on lisättävä sekä asemakaava-alueiden ulkopuolista rakentamista

on ohjattava kaavoituksella soveltuvimmille alueille. Kaavoituksen avulla toteutettava

ylijäämämassojen hyötykäytön tehostaminen sisältää myös pilaantuneiden maa-ainesten

käsittelyä. Osaltaan pilaantuneiden alueiden kestävä kunnostus tukee turvallista,

terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä. Ympäristöohjelmassa linjataan myös, että

ympäristövaikutukset ja elinkaariarviointi otetaan osaksi suurempien hankkeiden
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suunnittelua ja päätöksentekoa, joihin voivat kuulua myös suuremmat PIMA-hankkeet.

(Oulun kaupunki 2019, s. 7–22)

3.2.3 Kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupungin ympäristöohjelman mukaista resurssiviisasta toimintaa tukevassa

Kiertotalouden tiekartassa on määritetty askeleita ja tavoitteita, joiden avulla Oulusta

saavutetaan kiertotalouden mukainen kaupunki. Tiekartta edistää luonnonvarojen ja

resurssien tehokasta käyttöä hyödyntämällä samaa materiaalia pitkään. (Oulun kaupunki

2021b, s. 3) Kiertotalouden tiekartan painopisteisiin ja toimenpiteisiin kuuluu useita

pilaantuneidenkin alueiden ja maa-ainesten hyödyntämiseen liittyviä kohtia. Tiekartassa

korostetaan rakennetun ympäristön resurssitehokasta, muutosjoustavaa ja vähähiilistä

elinkaarta, mukaan lukien kestävien kunnostusmenetelmien käyttö. Materiaalikiertojen

painopisteen tavoitteena on eri toimijoiden yhteistyön edistäminen ja maamassojen

korkea hyödyntämisaste, mukaan lukien pilaantuneet maa-ainekset. Tavoitteen

saavuttamiseksi on mm. materiaalivirrat kartoitettava ja hyödynnettävä tehokkaasti.

Maankäytön ja kaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa maankäytön suunnittelulla

kiertotaloushankkeet, jotka vaativat mm. täydennysrakentamista ja tontinluovutusehtoja,

joilla edistetään kiertotaloutta. PIMA:n hallinnalla voidaan tukea tiekartan tavoitteista

rakennetun ympäristön vähäpäästöisyyttä, kestävää luonnonvarojen käyttöä,

maamassojen hyödyntämisasteen nostamista, neitseellisen materiaalin käytön

minimoimista sekä materiaalivirtojen kartoitusta ja tehokkaampaa hyödyntämistä.

(Oulun kaupunki 2021b, s. 12–17)

3.3 Esimerkkejä Oulusta: hyötykäyttöä ja täydennysrakentamista

Oulun Ranta-Toppilassa on hyödynnetty lievästi metalleilla pilaantuneita maa-aineksia

puistorakentamisessa, maisemakummussa. Maa-ainekset ovat peräisin lähialueilta Ranta-

Toppilasta useiden eri kunnostettujen kiinteistöjen alueilta. Alueilla on historiatietojen

mukaan toiminut Toppilan saha, sahan lautatarha sekä voimalaitos. Myöhemmin aluetta

on käytetty Toppilan sellutehtaan varastokenttänä. (PSAVI 2016, s. 4) Alueella tehtiin

useita maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, joiden tuloksena havaittiin maaperän

pilaantuneisuutta lähinnä metallien ja puolimetallien osalta muiden haitta-aineiden

pitoisuuksien ollessa pieniä. (PSAVI 2016, s. 7–8) Hyötykäyttökelpoisuuden
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arvioimiseksi maanäytteistä määritettiin pH-arvo, haitta-aineiden kokonaispitoisuudet

sekä liukoisuudet, joiden avulla arvioitiin liukeneeko haitta-aineita niin, että siitä

aiheutuisi ympäristö- tai terveysriskejä. Riskit todettiin hyväksyttäviksi maa-aineksilla,

joiden haitta-ainepitoisuus alitti valtioneuvoston asetuksen (214/2007) ylemmät

ohjearvotasot. (PSAVI 2016, s. 13) Maa-aineksia, joiden metallipitoisuus ylitti

kynnysarvotason mutta alitti ylemmän ohjearvotason voitiin hyödyntää

maisemakummussa, kuitenkin siten että tiivistyskerroksen ala- ja yläpuolella käytettiin

vain pilantumattomia, haitta-ainepitoisuudeltaan kynnysarvotason alittavia maa-aineksia.

(PSAVI 2016, s. 9) Suotovesien muodostumista ehkäisevänä tiivistyskerroksena

hyödynnettiin kemiallisen puutuoteteollisuuden jätevedenpuhdistamolta syntyvää OPA-

sakkaa, joka koostuu kalsiumkarbonaatista ja selluloosakuidusta. (PSAVI 2016, s. 15)

Vaikutuksia vedenlaatuun tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa (PSAVI 2016, s. 28).

Maisemakummun mahdollistama pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäyttö tuo

kustannussäästöjä, tukee ja monipuolistaa alueen virkistyskäyttöä sekä säästää

kaatopaikkatilavuutta vaihtoehtoisessa loppusijoituspaikassa (PSAVI 2016, s. 23–24).

Oulun kaupungissa täydennysrakentamisella on ollut viime vuosina merkittävä rooli

kaupunkikehityksessä. Useat täydennysrakentamiskohteet ovat rakentuneet entisille

pilaantuneiksikin tunnistetuille alueille, kuten entisten teollisuustoimintojen alueille.

(Pietola 2017, s. 16) Hartaanselänranta, tuleva vuoden 2025 asuntomessujen alue, on

yhteensä 1300 uuden asunnon rakentamisen kattava täydennysrakentamiskohde (Oulun

kaupunki 2022c, s. 21). Historiatietojen perusteella Hartaanselänrannan alueella on

vuosisatojen saatossa ollut useita mahdollisesti pilaantuneisuutta aiheuttavia toimintoja,

kuten tukinuittoa, satama-, teollisuus- ja varastoalueita, erityisesti tervan varastointia sekä

kaupungin varikko. Lisäksi alueella on ollut useita tulipaloja ja sodan aikainen

parakkikylä sekä jätetäyttöjä. (Pietola 2017, s. 6–11) Historiaselvitysten perusteella

alueella on tunnistettu tarve suorittaa pilaantuneisuustutkimuksia ennen alueen

rakentamista (Pietola 2017, s. 17–18). Tutkimusten perusteella alueen maaperässä on

todettu mm. PAH-yhdisteitä, metalleja ja öljyhiilivetyjä sekä jätetäyttöä. Osa maaperästä

on jo kunnostettu. (AFRY Finland Oy 2022, s. 8, 13)
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3.4 Ympäristövastuut ja kirjanpito

Ympäristövastuulla voidaan tarkoittaa asiayhteydestä riippuen eri asioita. Tässä

tapauksessa sillä tarkoitetaan ympäristövahingon, eli ympäristön pilaantumisen

korvausvastuuta eli pilaantuneen alueen ja sen riskienhallinnan toimenpiteiden

kustannuksia. Korvausvastuu perustuu aiheuttamisperiaatteeseen, ja aiheuttajan ollessa

tuntematon tai korvauskyvytön korvausvastuu pohjautuu haltijan vastuuseen.

(Kuusiniemi ym. 2001) Maaperän tai pohjaveden pilaantumisen aiheuttaja on

ympäristönsuojelulain velvoittamana vastuullinen selvittämään ja tarpeen vaatiessa

kunnostamaan pilaantuneisuuden terveys- ja ympäristöriskeiltään hyväksyttäväksi.

Viime kädessä kunta on velvollinen suorittamaan kunnostuksen sen ollessa

velvoitteetonta alueen pilaajalta, haltijalta eli omistajalta tai vuokralaiselta, tai muulta

taholta. (L 527/2014)

Tarkasteltaessa Oulun kaupungin ympäristövastuita on kaupungin itsensä käyttämien

alueiden pilaantuneisuus suoraan Oulun kaupungin vastuulla. Tällöin kaupunki on itse

toiminnanharjoittaja ja pilaantuneisuuden aiheuttaja. Lisäksi vastuita voi muodostua

kaupungin omistamilta muun toiminnanharjoittajan käyttöön vuokratuilta alueilta tai

muussa omistuksessa olevilta alueilta, mikäli pilaantuneisuuden aiheuttajaa ei voida

saattaa vastuuseen kunnostuksesta ja Oulun kaupunki katsotaan seuraavaksi

kunnostusvastuulliseksi sen ollessa kiinteistön haltija tai viimekädessä kunnostuksesta

vastaava kunta. Oulun kaupungille mahdollisesti muodostuvien vastuiden kaavio on

esitetty Kuvassa 5.
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Kuva 5. Oulun kaupungille mahdollisesti muodostuvien ympäristövastuiden kaavio.
Ensisijaiset vastuut on kuvattu mustalla ääriviivalla ja tois- ja viimesijaiset vastuut
harmaalla.

Tarkasteltaessa kaupungin ympäristövastuita on erotettava kirjanpidollinen vastuu

toiminnallisesta vastuusta. Vastuu muuttuu kirjanpidolliseksi vasta, kun kohteen

kustannukset on määritetty. Hankkeille tehdään tavallisesti kustannusarvio ennen

hankkeen aloittamista. Hankkeelle varataan talousarvioon määräraha maa-alan

puhdistukseen pohjautuen tehtyyn kustannusarvioon. Pilaantuneen maaperän hankkeiden

talousarviot tehdään Oulun kaupungissa vuosittain, ja kuluvan vuoden aikana niitä

voidaan tarkentaa erilaisilla ennusteilla ja lopulta toteumalla. (Peuraniemi 2022)

Ympäristövastuut ovat taseiden ulkopuolisia niin kauan, kuin uskottavalla tavalla arvioitu

kustannus on tiedossa hankinta-asiakirjoihin perustuvan kilpailutuksen myötä. Todelliset

kustannukset ja sitä myötä ympäristövastuun merkintä kirjanpitoon tapahtuu tavallisesti

hankkeen käynnistyessä ja sen aikataulun ollessa tiedossa. (Rundgren 2022) Kirjanpitoon

menomerkinnät tehdään työn edetessä toteutuneen laskutuksen mukaisesti (Peuraniemi

2022).

Oulun kaupungin ympäristötilinpäätöksestä ilmenevät tilikauden ympäristöasioita

koskevat taloudelliset tunnusluvut, ekologisen kestävyyden indikaattorit sekä

ympäristöohjelmaa tukevien sitoumusten ja sopimusten toteutuminen. (Oulun kaupunki
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2019, s. 27) Viimeisin vuoden 2021 ympäristötilinpäätös esittää ympäristötuotot, -kulut

sekä investoinnit Oulun kaupungin peruskunnan (sis. liikelaitokset) ja lisäksi kaupungin

omistamien yhtiöiden osalta. Tarkasteltaessa vuoden 2021 peruskunnan talouslukuja

maaperän ja pohjaveden suojelun osalta tuotot ovat olleet 4 000 € ja kulut 284 000 €.

Investointeja on tehty yhteensä 1 705 000 €:n edestä. (Oulun kaupunki 2022d) Maaperän

ja pohjaveden suojelu -kategoria sisältää pilaantuneen maaperän puhdistushankkeet ja

massojen vastaanoton, maa-alueiden öljyntorjunnan, maaperän ja pohjaveden päästöjä

koskevat mittaukset, seurannan ja laboratorioanalyysit, maaperän ja pohjaveden

pilaantumisen ennaltaehkäisyn, ympäristövahinko- ja ympäristövastuuvakuutusten

maksut sekä hankemenot esimerkiksi EU-hankkeissa (Peuraniemi 2022).

3.4.1 Pilaantuneista alueista ja maa-aineksista aiheutuvat kustannukset

Pilaantuneista alueista koituu kaupungille ympäristövastuita PIMA-hankkeiden erilaisten

toimenpiteiden ja maa-ainesten hallinnan kautta. Myös maankäyttö suunnitteluineen

pilaantuneiden alueiden osalta aiheuttaa kustannuksia. (Ympäristöministeriö 2014b, s.

142–143) Kohteet voivat itsessään aiheuttaa pilaantuneen maaperän ja maa-ainesten sekä

maankäytön myötä ympäristövastuita, esimerkiksi tarkkailuvelvoitteita. Myös PIMA-

kohteissa esiintyvät jätteet tai muut lisätoimenpiteitä aiheuttavat asiat aiheuttavat

tyypillisesti lisäkustannuksia. (Tohmo & Takala 2011, s. 25; Ympäristöministeriö 2014b,

s. 142–143)

PIMA-hankkeen kokonaiskustannukset koostuvat koko sen ajalta: tutkimuksista,

suunnittelusta, kunnostuksesta, materiaalivirtojen hallinnasta, jälkiseurannasta sekä

muista tarvittavista toimenpiteistä (Ympäristöministeriö 2014b, s. 142–143). PIMA-

hanke muodostaa kuitenkin usein vain pienen osa-alueen suunnittelun ja toteutuksen

kustannuksista (BECOSI n.d.). Suurin osa PIMA-hankkeen kustannuksista tulee

kunnostuksesta. Etenkin kunnostuksissa kuljetus, vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus

aiheuttavat kustannuksia. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 142–143) Yleensä haitta-

ainepitoisuuden kasvaessa soveltuvia käsittelylaitoksia tai loppusijoituspaikkoja on

vähemmän, jolloin myös kuljetusmatka saattaa kasvaa. (Pyy ym. 2013, s. 39)

Kustannusarvioissa on tärkeää arvioida pilaantuneisuuden ja sitä myötä kunnostuksen

laajuus, jota on kuitenkin usein vaikea tietää tarkasti tehdyistä tutkimuksista huolimatta.

Kunnostuksen aikataulun pitkittyminen ja kunnostusmenetelmän toimimattomuus voivat
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aiheuttaa kustannuksia. Kunnostusmenetelmien epävarmuustekijät on siksi syytä

huomioida, mikä onkin usein in situ -kunnostusten ongelmana. Pidemmän ajan vastuut ja

mahdollisesti aiheutuvat riskit voivat aiheuttaa kustannuksia esimerkiksi

tarkkailuvelvoitteiden kautta. (Ympäristöministeriö 2014b, s. 142–143)

Kaikista pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostuskustannuksista, jotka vaihtelevat

Suomessa vuosittain 50–100 miljoonan euron välillä, noin 42 % katetaan julkisista

varoista. Valtion ja kuntien kunnostushankkeet ovat usein laajoja, minkä vuoksi ne ovat

usein kalliimpia verrattuna yksityisten toimijoiden kunnostushankkeisiin.

Pilaantuneisuustutkimusten kustannukset ovat tyypillisesti noin kymmenesosa

kunnostuskustannuksista. Tyypillisesti tutkimuskustannukset vaihtelevat 5 000–50 000 €

välillä ja kunnostuskustannukset 50 000–500 000 € välillä. (Pirkanmaan ELY-keskus

2019, s. 5) Kaupungin arvioidessa pilaantuneisuuden määrää ja sitä myötä kustannuksia

tärkeimmät esillä olevat kysymykset ovat: kuinka paljon potentiaalisesti pilaavia

toimintoja on ja kuinka moni kohteista tarvitsee tutkimuksia ja kunnostusta. (European

Environment Agency 2021a).

Pilaantuneiden alueiden riskienhallinnan kustannukset johtuen mm.

pilaantuneisuustutkimuksista, kunnostuksista tai seurannasta tulisi huomioida

kaavoituksen varhaisessa vaiheessa perustuen aina riittävään tutkimustietoon.

Kaavatalouden eli kaavoituksenkustannusten ja tulojen välisen suhteen arvioinnissa on

syytä huomioida pilaantuneet alueet sekä tarvittavat toimenpiteet sekä kustannuserien että

saavutettavien tuottojen osalta (Ympäristöministeriö 2015b, s. 20). Vaikka PIMA-

hankkeet aiheuttavat kustannuksia, voi alueen käyttö olla silti taloudellisesti

kannattavampi ratkaisu kuin jättää alue käyttämättä (Pyrylä & Kylä-Setälä 2001, s. 39).

Yleensä kaavoitettavan alueen sijainti, etenkin keskusta-alueilla, vaikuttaa siihen

kääntyvätkö projektit kannattaviksi kaavatalouden näkökulmasta. Kunta voi joutua

korvausvastuuseen pilaantuneiden alueiden aiheuttamista kustannuksista, mikäli niitä ei

olla huomioitu kaavassa riittävästi. (Pyrylä & Kylä-Setälä 2001, s. 14) Pilaantuneiden

alueiden osoittamilla kaavamerkinnöillä voi olla talousvaikutuksia (Pyrylä & Kylä-Setälä

2001, s. 82).

Pilaantuneet alueet voivat rajoittaa maankäyttöä etenkin kohteissa, joissa

kunnostuskustannukset nousevat mahdollisesti merkittäväksi osaksi alueen kaavoitusta ja
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rakentamista vaikuttaen näin myös esimerkiksi asuntojen hintoihin. Ilmiö on

ongelmallisin yleensä taajamissa, eikä niinkään keskusta-alueilla, joissa arvokkaampi

maa-ala vie suuremman osan kustannuksista. Joskus kustannusten noustessa liian suuriksi

tehokkaan kunnostusmenetelmän puuttumisen vuoksi tai muista syistä pilaantuneet alueet

voivat jäädä kokonaan käyttämättä. (Pyrylä & Kylä-Setälä 2001, s. 81)

3.4.2 Kustannussäästöt

Kustannussäästöjä pilaantuneiden alueiden hankkeista voidaan tavoitella yhtä monesta

lähteestä kuin mistä kustannuksiakin syntyy. Ennakointi ja pilaantuneisuuden

välttäminen ovat aina paras keino kustannusten minimointiin ja jopa välttämiseen

(Ympäristöministeriö 2014b, s. 22). Kuitenkin pilaantuneisuuden ilmetessä kustannuksia

voidaan yrittää hallita mahdollisimman hyvällä suunnittelulla. Tämä edellyttää riittävää

tutkimustietoa alueesta ja eri vaihtoehtojen vertaamista kunnostusmenetelmien, maa-

ainesten käsittelyn ja muun osalta. (Tohmo & Takala 2011, s. 43) Ensiarvoisen tärkeää

on myös suunnitella alueen maankäyttö ja selvittää, kannattaako alueen

kunnostustoimenpiteisiin ryhtyä (Ympäristöministeriö 2014b, s. 33–34). Paras

kustannustehokkuus saavutetaan, kun hankkeelle ja jokaiselle sen eri vaiheelle on varattu

riittävästi aikaa ja  mahdollisiin muutoksiin varaudutaan ennakoivasti (Vepsäläinen ym.

2016, s. 22). PIMA-hankkeen suunnittelussa tärkeitä asioita ovat hankkeesta aiheutuvat

kustannukset, mutta toisaalta myös saavutettavat taloushyödyt. Alueen käyttörajoitusten

lieventyminen tai poistuminen, yhteiskunnalliset vaikutukset sekä arvonnousu auttavat

saavuttamaan taloushyötyjä.

Tyypillisesti PIMA-hankkeen kalleimmat osat ovat kuljetus, käsittely ja loppusijoitus,

jotka välttämällä voidaan saavuttaa säästöjä (Ympäristöministeriö 2014b, s. 142–143).

SOILI-ohjelmalla osoitettiin, että in situ -kunnostusmenetelmillä voidaan saavuttaa

huomattavia kustannusetuja. Kustannustehokkuus parani keskimäärin 40 % kohteittain,

joka tarkoitti 48 in situ -kunnostuksen tapauksessa jopa kolmen miljoonan euron säästöjä

(Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 33; s. 47). Mikäli kunnostaminen edellyttää maaperän

kaivamista ja sitä myötä maa-aineksia vapautuu, voidaan massojen hyötykäytöllä

saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä välttämällä käsittely- ja

loppusijoituskustannukset. Usein myös kuljetuskustannukset pienenevät merkittävästi.

(BECOSI n.d.) Kunnostuksen toteutus muun rakentamisen yhteydessä on usein
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kustannustehokkainta, ja sillä voidaan saavuttaa muitakin hyötyjä esimerkiksi

ympäristövaikutusten kannalta (Ympäristöministeriö 2014b, s. 146).

Pilaantuneisuuden aiheuttajan ollessa epäselvä tai kyvytön vastaamaan kustannuksista

voidaan Pirkanmaan ELY-keskukselta hakea valtionavustusta pilaantuneen alueen

tutkimus- ja kunnostuskustannuksiin pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista

koskevan lain perusteella (L246/2019). Lisäksi esimerkiksi aiemmat toimet, kuten

Öljysuojarahaston JASKA-hanke ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n SOILI-ohjelma ovat

tarjonneet tukea pilaantuneiden alueiden hallintaan (Pirkanmaan ELY-keskus 2021b;

Öljyalan Palvelukeskus 2017, s. 8).

Maankäytön suunnittelun yhteydessä pilaantuneisuuden huomioiminen ja eri

vaihtoehtojen vertailu tarjoaa kustannustehokkuutta. Yhteistyö eri toimijoiden välillä

edistää tätä tehostaen suunnittelua. Suunnittelu voidaan toteuttaa siten, että vältytään

kunnostuksilta toimintojen järkevän sijoittelun avulla. (Ympäristöministeriö 2014b, s.

33–34) Kaavatalouden näkökulmasta pilaantuneista alueista aiheutuvat kustannukset

voidaan kattaa alueen rakentamishankkeilla ja alueen sijaintiin perustuvalla arvolla.

(Tohmo & Takala 2011, s. 43) Kunnostuskustannukset voivat kuitenkin usein ylittää

kunnostuksen seurauksena saavutetut taloushyödyt, vaikka alueen arvo olisi

kunnostuksen myötä noussut (Vepsäläinen ym. 2016, s. 22). Jotta uudelleenkaavoitus on

taloudellisesti kannattavaa, on tontin tehokkuusluvun oltava riittävän suuri kattamaan

kunnostuskustannukset (BECOSI n.d.).

Kaavoituksen myötä toteutettavan alueidenkäytön suunnittelun avulla voidaan vaikuttaa

pilaantuneista alueista ja niiden kunnostuksista aiheutuvien kustannusten syntymiseen

erilaisin tavoin. Asetetut kunnostustavoitteet sekä maankäytön ja sen edellyttämän

rakentamistavan toimenpiteet, kuten kaivujen laajuus, vaikuttavat usein merkittävästi

PIMA-projektien kustannuksiin. Esimerkiksi kunnostustavoitteiden ollessa tyypillisesti

pitoisuustasoltaan korkeammalla pysäköintialueilla kuin leikkikentillä kannattaisi

kustannustehokkuuden kannalta katsottuna pilaantuneille alueille sijoittaa pysäköintialue.

PIMA-projektin kustannusosien tunnistamisella saadaan ymmärrystä myös siitä, kuinka

kaavoituksella voidaan vaikuttaa kustannuksiin. (Tohmo & Takala 2011, s. 32) Siksi

PIMA-projektin tunteminen olisi tärkeää myös kaavoittajille. Myös tarkkailu voi olla
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keino hillitä kustannuksia tilanteissa, joissa halutaan käyttää haitta-ainepitoisuuksiltaan

kohonneita maa-aineksia kohteeseen (Ympäristöministeriö 2014b, s. 109)
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4 MAAPERÄN TILAN TIETOJÄRJESTELMÄ (MATTI)

Ympäristöhallinto aloitti 1980-luvun loppupuolella saastuneiden maa-alueiden selvitys-

ja kunnostusprojektin  (SAMASE), johon koottiin yli 10 000 pilaantuneeksi epäillyn tai

pilaantuneeksi todetun alueen tiedot (Pyy ym. 2013, s. 6–8). Vuoteen 2018 mennessä

kohteita oltiin tunnistettu noin 27 000 (Pirkanmaan ELY-keskus 2019, s. 3). Nykyään

SAMASE-rekisterin on korvannut Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Maaperän

tilan tietojärjestelmä (MATTI-tietojärjestelmä).

MATTI-tietojärjestelmään on koottu pilaantuneiksi epäiltyjä, todettuja tai jo

kunnostettuja alueita. Kootut tiedot voivat vaihdella kohteittain riippuen niiden lähteestä.

Tiedot alueista on koottu MATTI-tietojärjestelmään aiemmin käytössä olleista

alueellisista tietokannoista ympäristöviranomaisten toimesta. Tietojärjestelmä kattaa

koko Suomen, pois lukien Ahvenanmaan. (Vepsäläinen ym. 2016, s. 16)

MATTI-tietojärjestelmän kohteet on jaettu seuraaviin lajeihin: arviointitarve, ei

puhdistustarvetta, ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä, puhdistustarve,

selvitystarve ja toimiva. Toimivissa kohteissa nähdään potentiaalinen pilaantumisen

mahdollisuus siellä hyödynnettävien maaperälle haitallisten aineiden myötä.

Selvitystarpeen kohteissa on todettu toimintahistorian perusteella mahdollisuus

pilaantuneisuuteen, joka on selvitettävä esimerkiksi alueen käytön muuttuessa tai

pilaantuneisuuteen viittaavien ongelmien ilmetessä. Arvioitavat tai puhdistettavat kohteet

sisältävät ne kohteet, joiden maaperässä on jo tehtyjen tutkimuksien perusteella todettu

pilaantuneisuutta. Mikäli kohteen luokitus on ei puhdistustarvetta, on kohde jo

kunnostettu tai todettu ympäristöteknisessä tutkimuksessa pilaantumattomaksi

nykyisessä maankäytössään.  (MATTI 2022; Pyy ym. 2013, s. 11; Vepsäläinen ym. 2016,

s. 17; Ympäristöministeriö 2015b, s. 12) Lajien kuvaukset on esitetty Taulukossa 2.
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Taulukko 2. Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) pilaantuneiden tai
pilaantuneeksi epäiltyjen kohteiden eri lajit, kohteen tila ja toimenpidetarpeet
(mukaillen MATTI 2022).

Laji Kohteen tila ja toimenpidetarpeet

Arviointitarve Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut.
Kohteen maaperässä on todettu haitta-aineita siinä määrin,
että maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
arvioitava.

Ei puhdistustarvetta Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut.
Maaperä on puhdistettu päätöksen mukaisesti tai alueen
haitta-aineet on selvitetty. Alueella ei ole
kynnysarvopitoisuuden tai taustapitoisuuden ylittäviä
haitta-ainepitoisuuksia.

Ei puhdistustarvetta
nykyisellä maankäytöllä

Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut.
Maaperä on puhdistettu päätöksen mukaisesti tai
maaperässä ei ole arvioitu puhdistustarvetta. Alueella on
kynnysarvopitoisuuden tai taustapitoisuuden ylittäviä
haitta-ainepitoisuuksia.

Puhdistustarve Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut.
Maaperän puhdistustarve on todettu.

Selvitystarve Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut.
Maaperän tilasta ei ole tutkimustietoja.

Toimiva Kohteessa harjoitetaan toimintaa, josta voi aiheutua
maaperän pilaantumista.
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5 MATTI-KOHTEIDEN YMPÄRISTÖVASTUIDEN
TARKASTELU JA KUSTANNUSARVIOIDEN
MUODOSTAMINEN

Tutkimuksessa tarkasteltiin Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) pilaantuneiden tai

pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden nykytilaa ja sen perusteella tulevaisuudessa tarvittavia

toimenpiteitä alueiden riskienhallintaan. Kohteiden tilaa selvitettiin MATTI:n

lajikuvausten perusteella, joiden mukaan voidaan päätellä mm. onko kohteessa tällä

hetkellä pilaantuneisuutta mahdollisesti aiheuttavaa toimintaa, onko toiminta jo

päättynyt, ollaanko kohteessa tehty aiempia riskienhallintatoimenpiteitä ja minkälaisilla

tuloksilla sekä onko kohteeseen jäänyt haitta-ainepitoisuuksia. Oulun kaupungin

omistamista kohteista tutkittiin kohdekohtaisesti edellä mainittuja tietoja, joita selvitettiin

tehdyistä selvityksistä ja viranomaisdokumenteista. Lisäksi tunnistettiin aikavälillä 2022-

2026 ajankohtaisiksi nousevia MATTI-kohteita Oulun kaupungin maankäytön

toteuttamisohjelman avulla.

Kohteista muodostettiin niiden omistus- ja hallintasuhteiden mukaan kolme Oulun

kaupungin ympäristövastuiden skenaariota. Skenaarioiden kustannusarviot laskettiin

kohteista lajiluokituksen ja kohdekohtaisen tarkastelun perusteella pääteltyjen

tutkimusten ja kunnostusten mukaan hyödyntäen normaalijakaumaa ja keskimääräisiä

tutkimus- ja kunnostuskustannuksia. Aikavälillä 2022-2026 ajankohtaisiksi tuleville

kohteille tehtiin tarkempien tietojen mahdollistamana kohdekohtaiset

määräluettelomaiset kustannusarviot.

5.1 MATTI-kohteet

Tutkimuksessa selvitettiin MATTI-tietojärjestelmästä Oulun kaupungin alueen

pilaantuneiden tai pilaantuneiksi epäiltyjen kohteiden toimenpidetarpeita

tulevaisuudessa. Tutkimuksen lähtökohtana oli MATTI-tietojärjestelmästä tammikuussa

2022 haettu lista Oulun seudun ympäristötoimen vaikutusalueen pilaantuneista tai

pilaantuneeksi epäillyistä kohteista, joihin kuului Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän alueiden kohteita. Pilaantuneiden alueiden
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viranomaistehtävistä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tietojärjestelmästä

rajattiin Oulun kaupungin alueella sijaitsevat kohteet, joita oli yhteensä 442 kpl.

MATTI-tietojärjestelmän pilaantuneiden tai pilaantuneiksi epäiltyjen kohteiden jakauma

eri lajeihin oli seuraava: arviointitarve (80 kpl), ei puhdistustarvetta (83 kpl), ei

puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä (90 kpl), puhdistustarve (1 kpl), selvitystarve

(50 kpl) ja toimiva (136 kpl). Kahdelle kohteelle ei oltu merkitty lajia. Kohteita oli

yhteensä 48 eri toimialalta. MATTI-kohteiden jakauma toimialoittain ja lajiluokittain on

esitetty liitteen 2 kuvaajassa. Suurin osa kohteista oli polttonesteiden jakeluasemia, joita

oli yhteensä 69 kappaletta. Lisäksi huoltoasemia oli 40 kappaletta. Myös muun

riskitoiminnan (36 kpl), yhdyskuntakaatopaikkojen (31 kpl) ja öljy- ja

kemikaalivahinkoalueiden (29 kpl) osuudet olivat huomattavia toimialakohtaisessa

jakaumassa.

Tarkastelun selkeyttämiseksi MATTI-tietojärjestelmän kohteiden lajeja muutettiin

kohteiden samankaltaisuuden perusteella.  Lajiluokittelujen merkitystä ja kohteiden

lajimäärityksen perusteluita tarkasteltiin yhdessä Oulun kaupungin ja Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, ja tämän perusteella kohteiden siirrot nähtiin

tarkoituksenmukaisiksi.  Kaksi kohdetta, joille järjestelmässä ei oltu määritetty lajia,

katsottiin kuuluvaksi toimiva-lajiin, sillä molemmat kohteet ovat vielä toiminnassa.

MATTI-tietojärjestelmässä toiminnassa olevia kohteita oli myös muissa luokissa kuin

toimiva-lajiluokassa. Kohteiden, joiden toiminnan tila oli toimiva, katsottiin tässä

tarkastelussa kuuluvan toimiva-lajiin. Muihin kuin toimiva-lajiin sijoitettuja toiminnassa

olevia kohteita oli yhteensä 21 kappaletta, ja ne edustivat seuraavia lajeja: arviointitarve

(14 kpl), ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä (3 kpl) ja selvitystarve (4 kpl).

Kuitenkin toimiviksi luokitellut kohteet, joiden toiminnan tiedettiin olevan päättymässä

pian, jätettiin alkuperäisiin lajeihin (5 kpl). Myös yksi ei puhdistustarvetta -lajin kohteista

todettiin sellaiseksi, jossa on vielä kunnostustarve, joten kohde käsiteltiin ei

toimenpidetarvetta nykyisellä maankäytöllä -lajin kohteena.

Erillisenä rajauksena kaatopaikat (32 kpl) jätettiin tämän selvityksen ulkopuolelle lajista

riippumatta johtuen niiden erityisluonteisuudesta verrattuna muuhun maaperän

pilaantuneisuuteen. Kohteiden lajien muutosten ja tehtyjen rajausten jälkeen

tutkimuksessa tarkastellut MATTI-kohteet on esitetty lajeittain Taulukossa 3.
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Taulukko 3. Tarkasteltavat MATTI-kohteet lajeittain.

Laji Kohteet alkuperäisen

lajijaon mukaan (lkm)

Kohteet tutkimuksessa

käytettävän lajijaon mukaan (lkm)

Arviointitarve 80 38
Ei puhdistustarvetta 83 81
Ei puhdistustarvetta
nykyisellä maankäytöllä

90 85

Puhdistustarve 1 1
Selvitystarve 50 46
Toimiva 136 159
Ei lajia 2
Kaatopaikka -32
Yhteensä 442 410

5.2 Lajiluokitukseen perustuva tarkastelu

Toimenpidetarpeiden arviointi tehtiin MATTI-tietojärjestelmän lajiluokituksen

mukaisesti. Arviointi pohjautui eri lajien kohteiden tilan kuvaukseen (ks. Taulukko 2).

Kunnostustarpeen rajana käytettiin valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 asetetun

kynnysarvotason ylitystä yhden tai useamman haitta-ainepitoisuuden osalta. Tuloksena

saatiin toimenpidetarpeiden arvio rajoituksettomaan maankäyttöön.

Ei puhdistustarvetta -lajin kohteista, joissa toiminta on jo loppunut ja maaperä todettu

pilaantumattomaksi ko. toiminnan seurauksena, ei aiheudu Oulun kaupungille

ympäristövastuita, koska pilaantuneisuuteen liittyviä toimenpiteitä ei ole tarpeen tehdä.

MATTI-tietojärjestelmän mukaan kaikkiaan 81 ei puhdistustarvetta -lajin kohteesta 62

kohdetta oli kunnostettu ja 5 osakunnostettu, eli kaikkiaan 83 %:ssa ei puhdistustarvetta

-lajin kohteista oli tehty kunnostustoimenpiteitä. Yksi toimialaltaan muun riskitoiminnan

kohde oli tutkimaton ja kunnostamaton, mutta muissa jäljelle jäävissä (13 kpl)

kunnostamattomissa kohteissa oltiin tehty tutkimuksia.

Tutkimuksessa oletettiin kaikille toimiva-lajiluokan kohteille tutkimustarve toiminnan

lakattua. Toiminnan loppumisen aikaista maaperän tilaa ja mahdollista pilaantuneisuutta

ei voida arvioida aukottomasti toiminnan ollessa käynnissä, sillä alueella tapahtuvasta

toiminnasta voi jatkuvasti seurata päästöjä maaperään. Usein kattavia ja koko toiminta-

aluetta edustavia tutkimuksia on vaikea tehdä toiminnan ollessa käynnissä esimerkiksi
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olemassaolevien rakenteiden vuoksi. Myös onnettomuuksien mahdollisuus on olemassa,

ja usein onnettomuusriski onkin korkeampi maaperää mahdollisesti pilaavan toiminnan

alueilla. Edellä todettiin, että 83 %:ssa toimiva-lajiluokan kohteista oli tehty

kunnostustoimenpiteitä, ja tutkimuksessa oletettiin, että tulevaisuudessa kunnostusta

tarvitsevien toimiva-lajiluokan kohteiden osuus on sama tarkasteltaessa kynnysarvon

alittavaan pitoisuustasoon pääsyä. Maankäytön tai riskinarvion mukaisen pitoisuustason

saavuttamiseksi kunnostus  katsottiin tarpeelliseksi  13 %:lle kohteista mukaillen sitä,

kuinka suuri osuus kynnysarvotason saavuttavista kunnostuksista on maankäytön tai

riskinarvioinnin mukaiseen pitoisuustasoon nähden tarpeellisia. Kyseinen prosenttiosuus

valittiin sen perusteella, minkä pitoisuustason saavuttamista tarkastellaan. MATTI-

tietojärjestelmän tietojen mukaan 70:ssä toimiva-lajiluokan kohteessa, eli lähes 45 %:ssa

kohteista oli jo tehty tutkimuksia ja 34 %:ssa oli tehty kunnostustoimenpiteitä.

Tietojärjestelmästä ei käynyt ilmi olivatko tutkimukset ja kunnostukset alueen nykyisen

vai mahdollisesti aiemman toiminnan aikaisia.

Arviointi- ja puhdistustarve-lajiluokkien kohteissa on MATTI-tietojärjestelmän

lajikuvauksen mukaan todettu pilaantuneisuutta, joten tutkimuksessa kohteille arvioitiin

kunnostustarve. Ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä -lajiluokka viittaa siihen,

että kunnostuskohteessa on kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia, joten myös näille

kohteille arvioitiin kunnostustarve. Selvitystarve-lajiluokan kohteiden pilaantuneisuus

tulee selvittää lajikuvauksen perusteella. Jokaiselle selvitystarve-lajin kohteelle arvioitiin

tutkimustarve. Kunnostustarve arvioitiin kynnysarvotason saavuttamista tarkastellessa 83

%:lle ja maankäytön tai riskinarvion mukaisen pitoisuustason saavuttamista tarkastellessa

13 %:lle kohteista, samoin kuin toimiva-lajin kohteiden tapauksessa. Lajiluokitukseen

perustuva toimenpidetarpeiden arvio on esitetty Kuvassa 6.
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Kuva 6. MATTI-kohteiden toimenpidetarpeiden arviointi kynnysarvon
alittavaan/maankäytön tai riskinarvion mukaiseen pitoisuustasoon lajiluokitukseen
perustuen ja prosenttiosuudet lajin kohteiden kokonaismäärästä.

5.3 Kohdekohtainen tarkastelu

Toimenpidetarpeita arvioitiin lajiluokitukseen perustuvan tavan lisäksi kohdekohtaisesti

arviointitarve-, ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä-, puhdistustarve- ja

selvitystarve-lajien kohteille, jotka ovat Oulun kaupungin omistuksessa. Kohteiden

nykytila selvitettiin tehtyjen selvitysten, lupien ja viranomaisdokumenttien avulla.

Arviointitarve-, ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä-, puhdistustarve- ja

selvitystarve-lajien  MATTI-kohteista haettiin tietojärjestelmässä esitetyn datan lisäksi

tietoa kohdekohtaisista ympäristöluvista, rekisteröinti-ilmoituksista, tutkimus- ja

kunnostusraporteista, muista tehdyistä ympäristöselvityksistä sekä viranomais-

lausunnoista. Dokumenteista kerättiin tulevien ympäristövastuiden muodostumiseen

vaikuttavia tietoja, joita olivat:

- Ympäristöluvan voimassaoloaika ja määräykset toiminnan lopettamisesta,

alueen tutkimisesta ja puhdistamisesta

- Kaupungin tarkkailuvelvoitteet

- Tehdyt tutkimukset ja tutkitut haitta-aineet

MATTI-kohteet
Oulun kaupungissa

Arviointitarve
Ei puhdistustarvetta

nykyisellä
maankäytöllä

Puhdistustarve

Kunnostustarve
100 %

Ei puhdistustarvetta
Ei toimenpidetarpeita

100 %

Selvitystarve
Tutkimustarve

100 %
Kunnostustarve

83 % / 13 %

Toimiva
Tutkimustarve

100 %
Kunnostustarve

83 % / 13 %
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- Tehdyt kunnostukset ja ELY-keskuksen lausunto kunnostuksen

loppuraportista

- Jatkotoimenpide-ehdotukset ja niihin tehdyt suunnitelmat

- Jätteiden esiintyvyys ja jätejakeet

- Kohteessa esiintyvät haitta-aineet ja pitoisuudet, riskinarviointi ja arvio

ylittyykö haitta-ainepitoisuuksien tavoitetaso nykyisessä maankäytössä.

Oulun kaupungin omistamista kohteiden osalta haettiin myös vuokraaja- ja vuokra-

aikatiedot Oulun  kaupungin maanvuokralaskutusohjelmasta. Lisäksi kohteiden sijainnin

perusteella kerättiin tiedot pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista, minkä lisäksi koottiin

muita  olennaisiksi katsottuja lisätietoja kohteista. Esimerkkejä kootuista tiedoista on

esitetty taulukossa liitteessä 3. Liitteen 4 taulukko sisältää kootusti kaikki  Oulun

kaupungin omistamien MATTI-kohteiden nykytilan selvittämiseen ja liitteen 3 taulukon

koostamiseen tutkimuksessa käytetyt lähteet.

Tieto kohteen nykyisestä haitta-ainepitoisuustasosta ilmoitettiin Vna 214/2007 kynnys-

ja ohjearvoina. Osittain kohteiden haitta-ainepitoisuudet tutkimusaineistossa oli

ilmoitettu SAMASE-projektin ohje- ja raja-arvoihin tai muuhun pilaantuneisuuden

määritysrajaan verrattuna. Kyseiset arvot muutettiin vastaamaan nykyisen PIMA-

asetuksen kynnys- ja ohjearvoja. Myös etenkin vanhemmissa, ennen vuoden 2007 PIMA-

asetusta tehdyissä dokumenteissa öljyhiilivedyistä käytettiin erilaisia ilmauksia, kuten

voitelu- tai mineraaliöljy. Jotta vertaus nykyisiin haitta-aineiden ohjearvoihin olisi

selkeää, esitettiin ne hiiliketjun pituuden mukaan. Kohteessa todettuja pitoisuuksia

verrattiin alueelle asetettuihin tavoitetasoihin tai maankäyttöön tavallisesti sovellettaviin

pitoisuustasoihin riippuen siitä, oliko kohteessa tehty kunnostustoimia tai

riskinarviointia. Kerättyjen tietojen ajantasaisuutta tarkasteltiin yhdessä Oulun kaupungin

ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

5.4 Ympäristövastuiden skenaariotarkastelu

Oulun kaupungin ympäristövastuut koostuvat ensisijaisesti Oulun kaupungin omien

toimintojen seurauksena syntyvästä pilaantuneisuudesta tai alueilta, jotka ovat kaupungin

omistuksessa eikä muuta toiminnanharjoittajaa ole. Kuitenkin muun

toiminnanharjoittajan ollessa velvoitteeton tai kykenemätön vastaamaan
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pilaantuneisuudesta ja sen riskienhallinnasta aiheutuvista kustannuksista voidaan  Oulun

kaupunki katsoa toissijaiseksi kunnostusvastuulliseksi sen ollessa kiinteistön omistaja tai

haltija tai viimesijaisesti kunnostuksesta vastaava kunta. Tässä tutkimuksessa mukana oli

yhteensä 410 Oulun kaupungin alueella sijaitsevaa pilaantunutta aluetta, joista  190 oli

Oulun kaupungin omistuksessa ja 68 kaupungin itsensä käytössä tai niillä ei ollut

ulkopuolista toiminnanharjoittajaa. Kaikista Suomen MATTI-kohteista noin 25 % on

kuntien omistuksessa (Ympäristöministeriö 2015b, s. 14). Oulun kaupungin

maanvuokralaskutusohjelman tietojen mukaan kohteiden vastaava osuus Oulussa on 46

%, ja kaupungin omistamista kohteista on vuokrattu 64 %. Taulukossa 4 on esitetty

kohteiden jakauma omistus- ja hallintosuhteiden mukaan. MATTI-kohteista

muodostettiin kolme eri Oulun kaupungin ympäristövastuiden skenaariota. Skenaariot

kuvaavat Oulun kaupungin ensi-, tois-, ja viimesijaisia pilaantuneiden tai pilaantuneiksi

epäiltyjen alueiden tutkimus- ja kunnostusvastuita.

Taulukko 4. MATTI-kohteiden jakauma omistus- ja hallintasuhteiden mukaan.
Skenaarioon A sisältyy Oulun kaupungin omistamat kohteet ilman ulkopuolista
toiminnanharjoittajaa, skenaarioon B kaikki Oulun kaupungin omistamat kohteet ja
skenaarioon C kaikki Oulun kaupungin omistamilla alueilla sijaitsevat kohteet.

Oulun kaupungin

ensisijaisen vastuun

kohteet (kpl)

Oulun kaupungin

toissijaisen vastuun

kohteet (kpl)

Oulun kaupungin

viimesijaisen vastuun

kohteet (kpl)

Skenaario A B C
Arviointitarve 14 27 38
Ei puhdistustarvetta 15 41 82
Ei puhdistustarvetta
nykyisellä maankäytöllä

17 45 84

Puhdistustarve 0 0 1
Selvitystarve 4 11 46
Toimiva 18 66 159
Yhteensä 68 190 410

Skenaariot sekä Oulun kaupungin näkökulmasta jakautuva ympäristövastuu ja kaupungin

rooli on esitetty Kuvassa 7.



77

Kuva 7. Oulun kaupungin pilaantuneiden alueiden ympäristövastuiden eri skenaariot.

Toimenpidetarpeet arvioitiin kappaleissa 5.2 ja 5.3 kuvatusti joko MATTI:n

lajiluokitukseen tai kohdekohtaiseen tarkasteluun perustuen. Ei kunnostustarvetta - ja

toimiva -lajeille tehtiin lajisidonnaiset arviot kaikissa eri skenaarioissa. Kohdekohtainen

tarkastelu tehtiin muiden lajien Oulun kaupungin omistamille kohteille rajoittuen

skenaarioihin A ja B. Skenaarion C kohteiden tulevaisuuden toimenpidearviot tehtiin

lajiluokitukseen perustuen, kuitenkin sisältäen skenaarioiden A ja B kohdekohtaisesti

tehdyt toimenpidetarvearviot, mikäli ne poikkesivat lajiperusteisesta arviosta.

Tarkempien lähtötietojen mahdollistamana skenaarioille A ja B arvioitiin

toimenpidetarpeet sekä kynnysarvotason alittavaan että maankäytön mukaiseen tai

riskinarvioinnilla hyväksyttyyn pitoisuustasoon.

Kaikkien skenaarioiden toimenpidetarpeet lajiluokittain ja mahdolliset poikkeamat on

esitetty liitteen 5 taulukossa. Joidenkin kohteiden osalta ei ollut saatavilla tarkkoja tietoja

nykyhetkellä esiintyvistä haitta-ainepitoisuuksista. Muodostettaessa toimenpidetarpeiden

arviota kohteiden kynnysarvon alittavan pitoisuustason saavuttamiseksi oletettiin

Skenaario C
Oulun kaupungin

viimesijaiset
ympäristövastuut

kunta

Skenaario B
Oulun kaupungin

toissijaiset
ympäristövastuut

haltija, omistaja

Skenaario A
Oulun kaupungin

ensisijaiset
ympäristövastuut

toiminnanharjoittaja,
omistaja
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pitoisuuksiltaan tuntemattomille kohteille kunnostustarve. Toimenpide-tarpeiden

arviossa maankäytön osoittaman tai riskinarvioinnilla hyväksytyn pitoisuustason

saavuttamiseen kohteille ei oletettu toimenpidetarpeita.

5.5 Toimenpidetarpeiden tarkastelu aikavälillä 2022-2026

Kaikissa Oulun kaupungin pilaantuneissa tai pilaantuneiksi epäillyissä kohteissa ei

välttämättä tulla tulevaisuudessa tekemään tutkimus- tai kunnostustoimenpiteitä.

Tyypillisiä tutkimus- ja kunnostustarpeita esiin nostavia tekijöitä ovat mm. maankäytön

tai toiminnan muutos kohteessa (Pyy ym. 2013, s. 30). Tutkimuksessa selvitettiin

lähitulevaisuuden, vuosien 2022–2026 aikana ajankohtaisiksi nousevat PIMA-kohteet.

Tarkastelu rajattiin kaupungin tulevien rakentamis- ja kaavoitushankkeiden alueille.

Kohteiden tulevia tutkimus- ja kunnostustarpeita tarkasteltiin selvittämään tulevien

vuosien ympäristövastuita sekä tukemaan selvitysajankohtana meneillään ollutta Oulun

kaupungin konsulttikilpailutusta.

Perustana tulevien rakentamis- ja kaavoitusalueiden määrittämisessä käytettiin

uusimmassa Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa 2022–2026 (MATO) kuvattuja

asunto- ja työpaikkarakentamisen alueita asuntorakentamisen toteuttamisohjelman ja

työpaikkarakentamisen tavoitteiden avulla. Lisäksi tarkasteltiin Oulun kaupungin

kaavoitusohjelman 2021–2026 (Kuva 8) kaavoituskohteita sekä muita vireillä olevia

kaavahankkeita Oulun kaupungin Karttatie-karttapalvelusta (Oulun kaupunki 2022b).

Niiden kohteiden osalta, joissa uusia kaavahankkeita ei ollut mutta joihin kuitenkin oli

osoitettu rakentamishankkeita, tarkasteltiin voimassaolevia asemakaavoja jäljellä olevan

rakennusoikeuden selvittämiseksi. Oulun kaupungin lähivuosina realisoituviksi vastuiksi

katsottiin MATO:ssa osoitettujen rakentamis- ja kaavoituskohteiden alueilla sijaitsevat

Oulun kaupungin omistamat MATTI-tietojärjestelmän pilaantuneeksi epäillyt tai todetut

kohteet.
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Kuva 8. Oulun kaupungin kaavoitusohjelma 2021–2026 (Oulun kaupunki 2022c).

Tarkastelujaksolla 2022-2026 ajankohtaisiksi tulevien PIMA-kohteiden nykytila

selvitettiin niistä kerättyjen tietojen avulla. Kiinnostuksen kohteena oli alueella todetut

haitta-ainepitoisuudet, alueen nykyinen tai tuleva maankäyttö sekä haitta-aineista ko.

maankäytölle aiheutuvat riskit. Tietojen perusteella arvioitiin kohteiden tulevat tutkimus-

ja kunnostustarpeet. Lähivuosina ajankohtaisiksi tulevista PIMA-tutkimuskohteista

selvitettiin myös se, onko kohteissa mahdollisesti kunnostusten myötä vapautuvia

hyötykäyttökelpoisia maa-aineksia. Tässä tutkimuksessa kunnostusmenetelmäksi

oletettiin kaikissa kohteissa massanvaihto, mutta todellinen kunnostusmenetelmä

määräytyy aina kohdekohtaisesti kunnostussuunnitelman perusteella. Tässä

tutkimuksessa hyötykäyttökelpoisuuden arviointi on rajattu Oulun kaupungin mukaan

metalleilla ja puolimetalleilla pilaantuneisiin maa-aineksiin tapauksissa, joissa

pitoisuuden alempi ohjearvotaso ylittyy. Maa-aineksen hyötykäyttökelpoisuudelle ei ole

yleisiä kriteerejä, joten hyötykäyttökelpoisuuden arvioinnissa käytetään PIMA-asetuksen

kynnys- ja ohjearvoja sekä metallien liukoisuustuloksia. Tutkimuksessa pyrittiin

tunnistamaan myöhemmin mahdollisesti tehtävää hyötykäyttökelpoisuuden selvitystä

varten metallipitoisia maa-aineksia, joille tehtäisiin metallien liukoisuustutkimukset.
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Oulun maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) 2022–2026 mukaan kaavoitus- tai

rakentamishankkeita on tarkasteltavalla aikavälillä odotettavissa kaikilla Oulun

kaupungin  suuralueilla paitsi Sanginsuussa. Suuralueet on esitetty Kuvan 9 kartalla.

Hankkeet voivat kohdistua yksittäiseen kiinteistöön tai kokonaiseen alueeseen.

Esimerkiksi Toppilansaari on alueena viimevuosien saatossa lähes täysin rakennettu,

mutta yksittäisiä asuinkerrostaloja on vielä nykyisen kaavoituksen puitteissa

rakentamatta. Kaavoituksella voidaan käsittää tietyn alueen uudelleenkaavoitus

kaavamuutosprosessin myötä, tai täysin uuden asemakaavan luominen alueelle, jossa ei

ole aiemmin ollut voimassaolevaa asemakaavaa. Hartaanselänranta ja Sarvikangas ovat

mittakaavaltaan suurimpia kaavoitusohjelman 2021–2026 mukaisia asuntorakentamisen

kaavoituskohteita, joissa uudelleen kaavoitetaan ja rakennetaan kokonainen alue.

Kuva 9. Oulun kaupungin suuraluejako (Oulun kaupunki 2022c s. 30).
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5.6 Kustannusarvioiden muodostaminen

Pilaantuneisuustutkimusten toteutus, maaperän kunnostus valittua menetelmää käyttäen,

massojen mahdollinen hyötykäyttö ja muut yksityiskohdat sekä näistä syntyvät

kustannukset määräytyvät aina tapauskohtaisen suunnittelun myötä hankkeen aikataulun

ja toteuttajan ollessa tiedossa. Tällöin tapahtuu myös ympäristövastuun merkintä

kirjanpitoon. Lopulliset kustannukset selviävät aina vasta, kun kunnostustyö on lopetettu,

maaperä saatettu hyväksytylle riskitasolle ja mahdolliset jälkiseurantatarpeet ovat

selvillä. Tässä tutkimuksessa tuotetut kustannusarviot ovat suuntaa-antavia arvioita

pilaantuneista alueista aiheutuvista ympäristövastuista, jotka perustuvat tiettyihin

oletuksiin ja yleisiin laskentamenetelmiin.

5.6.1 Kustannusten muodostuminen skenaariotarkastelussa

Kappaleessa 5.4. esitettyjen skenaarioiden A, B ja C kohteille tehtiin tietyille

kustannusväleille jakautuva arvio. Alueen tutkimisesta tai kunnostuksesta syntyviä

kustannuksia kuvattiin kustannusväleittäin seuraavalla luokituksella: erittäin vähäiset,

vähäiset, jonkin verran merkittävät, merkittävät, suuret ja erittäin suuret kustannukset.

Skenaarion A kustannukset ovat Oulun kaupungille todennäköisiä Oulun kaupungin

ollessa ensisijainen kunnostusvastuullinen. Skenaarion B kohteista aiheutuvat

kustannukset Oulun kaupungille ovat epätodennäköisempiä muun tahon ollessa

ensisijaisesti vastuullinen pilaantuneisuudesta, mutta tässä tutkimuksessa näitä

kustannuksia pidettiin mahdollisina. Skenaarion C mukaisia kustannuksia eli Oulun

kaupungin viimesijaisia vastuita käsiteltiin tutkimuksessa epätodennäköisinä.

Kustannusten suuruutta  arvioitiin Suomessa tehtyjen pilaantuneisuustutkimusten ja

kunnostustöiden keskimääräisten kustannusten perusteella siten, että tyypillisiä

kustannusvälejä tarkasteltiin normaalijakauman mukaisesti. Tässä tutkimuksessa

oletettiin, että kohteen tutkimuskustannukset ovat välillä 5 000–50 000 € ja

kunnostuskustannukset välillä 50 000–500 000 € välillä Pirkanmaan ELY-keskuksen

arvion mukaan (Pirkanmaan ELY-keskus 2019, s. 5).

Tarkasteltavat MATTI-kohteet jaettiin tutkimus- ja kunnostuskustannusten

vaihteluvälille normaalijakauman mukaisesti siten, että puolelle kohteista oletettiin

normaalijakauman mukainen odotusarvo, joka on tutkimuskustannuksille 27 500 € ja
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kunnostuskustannuksille 275 000 €. Normaalijakauman odotusarvosta yhden

keskihajonnan etäisyydelle kuuluu 34 % sekä vähenevien että kasvavien kustannusten

osalta. Yhden ja kahden keskihajonnan väliin kuuluu 14 % kohteista ja kahden ja kolmen

keskihajonnan väliin 2 % kohteista (Kuva 10). Olettaen, että kustannukset jakautuvat

tasaisesti koko vaihteluvälille, keskihajonta on tutkimuskustannuksille 7 500 € ja

kunnostuskustannuksille 75 000 €. Laskennassa tarvittavat pyöristykset tehtiin

korkeampaan kustannusväliin.

Kuva 10. Pilaantuneisuustutkimusten kustannusarvioiden muodostaminen
normaalijakauman avulla keskimääräisten tutkimuskustannusten pohjalta.

5.6.2 Kustannusten muodostuminen toimenpiteiden tarkastelussa aikavälillä 2022-
2026

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti aikavälillä 2022-2026

ajankohtaisiksi nouseville pilaantuneiden tai pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden

toimenpiteille aikavälillä 2022–2026 muodostettiin kustannusarviot kohdekohtaisesti

tarkempien lähtötietojen pohjalta. Kustannusarviot tehtiin määräluettelomaiseen

laskentatapaan perustuen pyöristämällä yksikköhintojen ja yksikön määrien yhteissumma

lähimpään kymmeneen. Määräluettelot ja suoritteiden yksikköhintatiedot on kerätty

AFRY Finland Oy:n kustannusarvioiden määräluetteloista, joita on tehty aiempien

kokemuksien ja kilpailutusten tietojen perusteella. Kustannusarvioissa

kunnostusmenetelmäksi oletettiin massanvaihto, ja maa-ainesten vastaanottopaikaksi

alemman ohjearvon ylittäville maa-aineksille kohteiden lähin mahdollinen

vastaanottopaikka, Kiertokaari Oy Oulun Ruskossa. Myös sekajätteiden
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vastaanottopaikaksi on oletettu Kiertokaari. Muiden jätteiden osalta tarkasteltiin eri

vastaanottopaikkoja, ja laskelmissa vastaanottopaikkoina käytettiinmyös Lassila &

Tikanoja Oyj:n Välimaan materiaalitehokkuuskeskusta ja Fortum Oyj:n Riihimäen

polttolaitosta. Koska tarkasteltavat pilaantuneet alueet sijoittuvat tuleviin

rakentamiskohteisiin, on massanvaihto usein tarpeellista myös perustusten ja pohjatöiden

vuoksi. Nykytilanteessa kunnostuksista oletettavasti vapautuville massoille ei ole

luvallisia hyötykäyttökohteita. Kunnostuskustannusten arvio aloitettiin tilanteesta, jossa

kohteessa ei ole aiemman toiminnan aikaisia rakenteita, päällystyksiä tai puustoa

purettavaksi tai poistettavaksi, vaan kunnostus alkaa maanrakennustöistä.

Kunnostuskohteesta kaivettavat maankäytön mukaisten kunnostustavoitteiden alittavat

maa-ainekset oletettiin hyötykäyttökelpoisiksi kunnostuskohteen täyttömaana.
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6 SKENAARIOTARKASTELUN YMPÄRISTÖVASTUUT
JA TOIMENPIDETARPEET AIKAVÄLILLÄ 2022-2026

6.1 Skenaarioiden A, B ja C ympäristövastuut

Oulun kaupungissa skenaarioon A kuuluvia pilaantuneita tai pilaantuneeksi epäiltyjä

alueita oli yhteensä 68 kappaletta. Tarkasteltaessa kynnysarvot alittavan pitoisuustason

saavuttamista oli 47 kohteessa tarve pilaantuneisuuden selvittämiselle ja/tai

kunnostamiselle. Pilaantuneisuustutkimuksien tarve havaittiin 19 kohteessa ja

pilaantuneisuuden kunnostustarve 43 kohteessa. Tarkasteltaessa maankäytön mukaista tai

riskinarvioinnilla hyväksytyn pitoisuustason saavuttamista skenaariossa A havaittiin

kaupungilla olevan ympäristövastuita 23 kohteesta. Tarvittavien

pilaantuneisuustutkimusten määrä oli sama 19 verrattuna kynnysarvotason saavuttamisen

vaativiin toimenpiteisiin, mutta kunnostusten määrä oli laskenut sen ollessa tarpeellinen

vain kuudessa kohteessa. Suurimmassa osassa kohteista ei ole toimenpidetarpeita PIMA-

hankkeiden puolesta.

Oulun kaupungin omistamilla alueilla (skenaario B) pilaantuneita kohteita oli yhteensä

190 kappaletta. Sekä kynnysarvon alittavaa pitoisuustasoa että maankäytön tai

riskinarvion mukaista pitoisuustasoa tarkasteltaessa pilaantuneisuustutkimusten tarve oli

74 kohteessa. Pitoisuustasojen saavuttamiseksi tarvittavien kunnostusten lukumäärässä

oli merkittävä ero. Kynnysarvotason saavuttamiseksi 115 kohteessa ilmeni

kunnostustarve, kun maankäytön tai riskinarvioinnin mukaisen pitoisuustason

saavuttaminen vaatisi kunnostuksia 14 kohteessa. Toimenpidetarpeiden määrä väheni,

kun haitta-ainepitoisuuden tavoitetaso peilataan maankäyttöön tai riskinarviointiin.

Skenaarion C mukaisia Oulun kaupungin alueella sijaitsevia pilaantuneita alueita oli

yhteensä 410 kappaletta. Tarkasteltaessa haitta-ainepitoisuuksien kynnysarvotason

saavuttamista tunnistettiin pilaantuneisuustutkimusten tarve 207 kohteessa ja

kunnostusten tarve 279 kohteessa. Yhteensä 97 kohteessa ei katsottu olevan

pilaantuneisuuden selvittämiseen tai kunnostamiseen liittyviä toimenpidetarpeita.

Skenaarioiden A, B ja C kohteiden määrä ja tarvittavat toimenpiteet on esitetty

Taulukossa 5.
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Taulukko 5. Skenaarioiden A, B ja C  toimenpidetarpeet tulevaisuudessa kynnysarvon
alittavan pitoisuustason saavuttamiseksi, ja skenaarioiden A ja B  toimenpidetarpeet
tulevaisuudessa maankäytön mukaiseen tai riskinarvioinnilla hyväksytyn pitoisuustason
saavuttamiseksi.

Kaikki

kohteet

(lkm)

Tarvittavat

tutkimukset

(lkm)

Tarvittavat

kunnostukset

(lkm)

Ei

toimenpidetarpeita

(lkm)

Skenaario A Kynnysarvon
alittava
pitoisuustaso

68 19 43 21

Maankäytön tai
riskinarvioinnin
mukainen
pitoisuustaso

68 19 6 45

Skenaario B Kynnysarvon
alittava
pitoisuustaso

190 74 115 56

Maankäytön tai
riskinarvioinnin
mukainen
pitoisuustaso

190 74 14 109

Skenaario C Kynnysarvon
alittava
pitoisuustaso

410 207 279 97

Eri skenaarioiden pilaantuneisuustutkimusten ja kunnostusten lukumäärien ja

normaalijakauman perusteella laskettiin arvio, kuinka moni kohteista kuuluu tietylle

kustannusvälille. Todennäköisesti Oulun kaupungille kohdistuvista skenaarion A

pilaantuneisuustutkimusten kustannuksista oli odotettavissa pääasiassa jonkin verran

merkittävien (20 000–27 500 €) ja merkittävien kustannusten (27 500–35 000 €)

hankkeita. Lisäksi kohteista oli kolme kappaletta sekä vähäisten kustannusten (12 500–

20 000 €) että suurten kustannusten (35 000–42 500 €) hankkeita. Erittäin vähäisten

(5 000–12 500 €) tai erittäin suurten (42 500–50 000 €) kustannusten hankkeita ei

todennäköisesti tämän tutkimuksen perusteella ole tulossa. Skenaarion A kohteiden

pilaantuneisuustutkimusten lukumäärä pysyi samana tarkasteltaessa kynnysarvotason ja

riskiperusteisen tason saavuttamista. Myös kustannukset pysyivät samana. Mahdollisesti
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(skenaario B) ja epätodennäköisesti (skenaario C) Oulun kaupungille kohdistuvien

pilaantuneisuustutkimusten kustannukset olivat myös suurimassa osassa kohteita jonkin

verran merkittäviä tai merkittäviä. Skenaariossa B jonkin verran merkittävien

kustannusten kohteita oli 25 kappaletta ja merkittävien kustannusten kohteita oli 25

kappaletta. Skenaariossa C oli jonkin verran merkittävien kustannusten kohteita 70

kappaletta ja merkittävien kustannusten kohteita 71 kappaletta. Loput kohteet jakautuivat

molemmissa skenaarioissa kaikille muille kustannusväleille. Myös skenaarion B

kustannukset olivat samat kynnysarvotason ja riskiperusteisen tason saavuttamiseksi.

Pilaantuneisuustutkimusten määrät eri kustannusarvioluokissa skenaarioissa A, B ja C on

esitetty Taulukossa 6.

Taulukko 6. Pilaantuneisuustutkimusten määrät eri kustannusarvioluokissa
skenaarioissa A, B ja C.

Kustannusten
kohdistumisen
todennäköisyys
Oulun kaupungille

Erittäin

vähäiset

kustannukset

5 000–

12 500 €

(lkm)

Vähäiset

kustannukset

12 500–

20 000 €

(lkm)

Jonkin

verran

merkittävät

kustannukset

20 000–

27 500 €

(lkm)

Merkittävät

kustannukset

27 500–

35 000 €

(lkm)

Suuret

kustannukset

35 000–

42 500 €

(lkm)

Erittäin

suuret

kustannukset

42 500–

50 000 €

(lkm)

Todennäköinen
(Skenaario A,
kynnysarvotaso)

Todennäköinen
(Skenaario A,
riskiperusteinen)

0

0

3

3

6

6

7

7

3

3

0

0

Mahdollinen
(Skenaario B,
kynnysarvotaso)

Mahdollinen
(Skenaario B,
riskiperusteinen)

2

2

10

10

25

25

25

25

10

10

2

2

Epätodennäköinen
(Skenaario C)

4 29 70 71 29 4
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Todennäköiset Oulun kaupungin pilaantuneen maaperän kunnostushankkeiden

kustannukset kynnysarvot saavuttavan pitoisuustason tavoittamiseksi olivat 14 kohteessa

jonkin verran merkittäviä (200 000–275 000 €) ja 15 kohteessa merkittäviä (275 000–350

000 €). Vähäisten (125 000–200 000 €) ja suurten (350 000–425 000 €) kustannusten

kunnostuksia oli odotettavasti molempia kuusi kappaletta. Erittäin vähäisten (50 000–125

000 €) ja erittäin suurten (425 000–500 000 €) kustannusten kunnostuksia odotetaan

olevan yksi kappale molemmissa kustannusluokissa. Kynnysarvotason saavuttavista

kunnostuksista oli skenaariossa B  merkittävien kustannusten kohteita 40 kappaletta,

jonkin verran merkittävien kustannusten kohteita 39 kappaletta, vähäisten ja suurten

kustannusten kohteita 16 kappaletta ja näiden lisäksi kustannusvälien ääripäissä oli kaksi

kohdetta. Kunnostuskustannusten osalta on merkittävästi eroa sillä, tarkastellaanko

kynnysarvon vai riskiperusteisen tason saavuttamista skenaarioissa A ja B. Skenaariossa

A jonkin verran merkittävien ja merkittävien kustannusten kunnostusten määrä väheni

kahteen kohteeseen ja skenaariossa B viiteen kohteeseen tarkasteltaessa riskiperusteista

tasoa kynnysarvotason sijasta.  Skenaarion C mukaisesti epätodennäköisesti Oulun

kaupungille kohdistuvista kohteista 95 kappaletta aiheutti odotettavasti jonkin verran

merkittäviä ja merkittäviä kustannuksia, 39 kohdetta vähäisiä ja suuria kustannuksia, viisi

kohdetta erittäin vähäisiä kustannuksia ja kuusi kohdetta erittäin suuria kustannuksia.

Pilaantuneen maaperän kunnostusten määrät eri skenaarioiden kustannusarvioluokissa on

esitetty taulukossa 7.
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Taulukko 7. Pilaantuneen maaperän kunnostusten määrät eri kustannusarvioluokissa
skenaarioissa A, B ja C.

Kustannusten
kohdistumisen
todennäköisyys
Oulun kaupungille

Erittäin

vähäiset

kustannukset

50 000–

125 000 €

(lkm)

Vähäiset

kustannukset

125 000–

200 000 €

(lkm)

Jonkin

verran

merkittävät

kustannukset

200 000–

275 000 €

(lkm)

Merkittävät

kustannukset

275 000–

350 000 €

(lkm)

Suuret

kustannukset

350 000–

425 000 €

(lkm)

Erittäin

suuret

kustannukset

425 000–

500 000 €

(lkm)

Todennäköinen
(Skenaario A,
kynnysarvotaso)

Todennäköinen
(Skenaario A,
riskiperusteinen)

1

0

6

1

14

2

15

2

6

1

1

0

Mahdollinen
(Skenaario B,
kynnysarvotaso)

Mahdollinen
(Skenaario B,
riskiperusteinen)

2

0

16

2

39

5

40

5

16

2

2

0

Epätodennäköinen
(Skenaario C)

5 39 95 95 39 6

Kun oletettiin, että jokaisesta kohteesta aiheutui sen kustannusarvioluokan keskiarvoinen

kustannus, saatiin skenaarioille A, B ja C taulukossa 8 esitetyt kustannusarviot.

Laskentataulukko on esitetty liitteessä 6. Kustannukset kasvoivat kohteiden määrän

kasvaessa skenaarion A ensisijaisista vastuista skenaarion C viimesijaisiin vastuisiin sekä

tutkimusten että kunnostusten tapauksessa. Esimerkiksi tutkimuskustannukset kasvoivat

yli kymmenkertaisiksi ja kynnysarvotasoon tehtävien kunnostusten kustannukset 6-

kertaisiksi. Verrattaessa riskiperusteisten kunnostusten kustannuksia kynnysarvotasoon

asti tehtäviin kunnostuksiin kustannukset kasvoivat 7-8-kertaisiksi (Taulukko 9).
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Taulukko 8. Pilaantuneisuustutkimusten kustannusarviot skenaarioille A, B ja C,
olettaen, että kohteesta aiheutui sen kustannusarvioluokan keskiarvoinen kustannus.

Kustannusten kohdistuminen
Oulun kaupungille

Kustannusarvio

Todennäköinen
(Skenaario A, kynnysarvotaso)

Todennäköinen
(Skenaario A, riskiperusteinen)

526 250 €

526 250 €

Mahdollinen
(Skenaario B, kynnysarvotaso)

Mahdollinen
(Skenaario B, riskiperusteinen)

2 035 000 €

2 035 000 €

Epätodennäköinen
(Skenaario C, kynnysarvotaso) 5 696 250 €

Taulukko 9. Pilaantuneen maaperän kunnostusten kustannusarviot skenaarioille A, B ja
C olettaen, että kohteesta aiheutui sen kustannusvälin keskiarvoinen kustannus.

Kustannusten kohdistuminen
Oulun kaupungille (Skenaario)

Kustannusarvio

Todennäköinen
(Skenaario A, kynnysarvotaso)

Todennäköinen
(Skenaario A, riskiperusteinen)

11 862 500 €

1 650 000 €

Mahdollinen
(Skenaario B, kynnysarvotaso)

Mahdollinen
(Skenaario B, riskiperusteinen)

31 662 500 €

3 850 000 €

Epätodennäköinen
(Skenaario C, kynnysarvotaso)

76 912 500 €

6.2 Toimenpidetarpeet aikavälillä 2022-2026

Tutkimuksessa todettiin, että Oulun maankäytön toteuttamisohjelman perusteella

aikavälillä 2022-2026 ajankohtaisiksi nousevia pilaantuneita alueita oli yhteensä 28
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kappaletta. Kohteista rajattiin tarkastelun ulkopuolelle kaksi kohdetta, koska Oulun

kaupunki totesi ettei näissä kohteissa tulla enää tekemään toimenpiteitä niiden

rakentamishankkeiden ollessa lähes valmiita. Kaksi kohdetta jätettiin tarkastelusta pois,

koska niiden ympäristövastuut eivät ensisijaisesti kuulu Oulun kaupungille. Rajauksen

jälkeen tarkasteltavista 24 kohteesta 13 kohdetta oltiin kerättyjen tietojen mukaan

poistettu haitta-aineita sisältävät maa-ainekset, jolloin kohteissa ei ole enää tarpeen tehdä

toimenpiteitä. Aikavälillä 2022–2026 ajankohtaisiksi PIMA-hankkeiksi katsottiin siten

nousevan 11 kohdetta.

Aikavälillä 2022-2026 ajankohtaisiksi nousevista kohteista viidessä esiintyville haitta-

ainepitoisuuksille oltiin todettu aiemmin hyväksyttävät terveys- ja ympäristöriskit

kohteen nykyinen maankäyttö huomioon ottaen. Näistä kohteista neljässä ei ole

nykytietojen mukaan tulossa maankäytön muutoksia tarkasteltavalla aikavälillä, joten

kohteissa ei katsottu olevan tutkimus- tai kunnostustarvetta. Kohteet sijaitsevat

puistoalueilla. Pilaantuneisuuden tutkimustarve todettiin yhdessä kohteessa,

kunnostustarve seitsemässä kohteessa ja kunnostettavien maa-ainesten

hyötykäyttökelpoisuuden selvitys yhdessä kohteessa (Taulukko 10). Tarkasteluajalla

2022–2026 hankevaiheeseen nousevat kohteet on kuvattu kappaleessa 6.2.1.

Taulukko 10. Oulun kaupungin omistamien MATTI-kohteiden toimenpidetarpeet 2022–
2026.

Kaikki kohteet Tarvittavat

pilaantuneisuus-

tutkimukset

Tarvittavat

kunnostukset

Kohteen ulkopuolisen

hyötykäytön selvitys

Kohteet (lkm) 11 1 7 1

6.2.1 Kohdekuvaukset

Toppilan entisellä telakalla (Pitkänmöljäntie 2) tehdyissä maaperätutkimuksissa on

todettu ylemmän ohjearvotason ylittäviä metallipitoisuuksia sekä aiemmissa

tutkimuksissa kynnysarvotason ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, joita ei oltu

havaittu enää myöhemmissä tutkimuksissa. Kohteessa on todettu kunnostustarve

viimeistään sen muuttuessa asemakaavan mukaiseen käyttöönsä asuinkerrostalojen

korttelialueeksi. Koko tulevan rakentamisen aluetta ei ole tutkittu.
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Hartaanselänrannan tulevalle vuoden 2025 asuntomessualueelle sijoittuu viisi MATTI-

kohdetta:Tukkisaaret, Hartaanselänrannan puistoalue, Tervaporvarinpuisto,

Kaupunginvarikko sekä Vauhtipuisto. Kohteissa on tehty maaperätutkimuksia ja todettu

kohonneina pitoisuuksina eri haitta-aineita, kuten metalleja, PAH-yhdisteitä sekä

öljyhiilivetyjä. Lisäksi alueelta on löytynyt useita eri jätejakeita ja pikeä. Asuinkäyttöön

tulevilla Kaupunginvarikon ja Vauhtipuiston alueilla on kunnostustarve kestävän

kunnostuksen käytäntöjen mukaisesti siten, että pintamaan haitta-ainepitoisuudet tulevat

alittamaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvotason. Kaikki

kunnostusmassat ovat lievästi metallipitoisia, ja massoja pyritään hyötykäyttämään

Hartaanselänrannan rakentamisen aikaisissa maatäytöissä. Lisäksi alueelta löytyvät

jätteet poistetaan. Muut kohteet jäävät puistokäyttöön, eikä niissä riskinarvioon perustuen

ole kunnostustarvetta ellei alueella suoriteta kaivutöitä.

Osoitteessa Oravitie 1 sijaitsevan Välivainion kaatopaikkatäytön laajuudeksi on todettu

tutkimuksissa noin 10 500 m3. Jätetäytön lisäksi kohteessa on noin 19100 m3

pilaantunutta maata. Kohteen haitta-aineet ja jätetäyttö on todettu riskiarvioinnilla

riskitasoltaan pieneksi nykyisessä maankäytössään huoltoasema- ja puistoalueena.

Kaatopaikkatäytön läheisyydessä on menossa kaavamuutos, joka on osa Kemintien

kaavarunkoa. Kaavarunko on Uuden Oulun yleiskaavaan pohjautuva asemakaavaa

edeltävä suunnitteluväline Kemintien ympäristössä, jolla ei kuitenkaan ole juridista

sitovuutta. Kaavarungossa on suunniteltu tuleva asemakaavan muutos myös

kaatopaikkatäytön kohdalle, jonka toteutuessa maankäyttö voi muuttua herkemmäksi ja

kohteeseen tulla kunnostustarve. Uuden Oulun yleiskaavassa alue on

yleiskaavamerkinnältään palvelujen, hallinnon ja kaupan aluetta (P) ja Kemintien

kaavarungossa asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). (Serum

Arkkitehdit Oy 2018, s. 4-15) Kaavarungon mukainen rakentaminen ei kuitenkaan ole

varmaa, vaan sen aluetta kehitetään pienempinä osakokonaisuuksina

asemakaavamuutoksin. Meneillään olevien kaavamuutosten myötä kohteessa ei ole

kunnostustarvetta.

Sahasaaressa on toiminut 1700-luvulla saha, joka on palanut 1800-luvun puolivälissä.

Tämän jälkeen alueella on toiminut sähkölaitoksen oheistoimintoja, kuten

muuntamovarasto, paja ja varasto. Sahasaaressa on todettu maaperätutkimusten

perusteella kohonneita haitta-ainepitoisuuksia metallien ja PAH-yhdisteiden osalta.
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Alueen on tarkoitus siirtyä asemakaavan mukaiseen käyttöön palvelurakennusten

korttelialueeksi, jolloin maaperällä katsotaan olevan kunnostustarve.

Toppilan väyläaseman alueella on sen historian aikana ollut tyypillisen

väyläasematoiminnan, kuten bensiinin jakelun lisäksi myös lautatarha ja kyllästämö.

Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa havaittiin kynnysarvotason ylittäviä

metallipitoisuuksia sekä alemman ohjearvotason ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Alue

on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti asuin- ja palvelurakennusten korttelialuetta

sekä puistoaluetta. Asuinalueella havaituille haitta-ainepitoisuuksille on todettu

kunnostustarve.

Entisen nahkatehtaan toiminta-alueella (Nahkatehtaankatu) on tehty maaperätutkimuksia

ja naapurikiinteistöllä maaperän kunnostus. Tutkimusalueella sijaitsee nahkatehtaan

toiminnan aikaisia puisia metallilla pilaantuneita sammioita, joita on käytetty nahkojen

pehmittämiseen parkkausnesteen ja kromiliuoksen avulla. Myöhemmin sammiot on

täytetty oletetusti tuhkalla. Maaperätutkimuksissa havaittiin sammioalueella kohonneita

metallipitoisuuksia, korkeimmillaan ylemmän ohjearvotason ylityksiä kuparin osalta.

Sammioiden näytteissä todettiin myös alemman ohjearvotason ylittäviä PAH-yhdisteiden

pitoisuuksia. Alueella on todettu olevan kunnostustarve ennen kiinteistön

rakentamistoimenpiteitä.

Entisen Toppilan Sahan alue on kunnostettu ja kunnostuksen loppuraportin laadinta on

kesken kohteiden tarkasteluaikana. Kunnostetulle alueelle ollaan rakentamassa uutta

Ranta-Toppilan asuinaluetta. Kohteeseen on jäänyt saatavilla olevien tietojen mukaan

metallipitoista puuparkkia. Puuparkille katsotaan olevan kunnostustarve. Lisäksi

puuparkin päällisen maan oletetaan olevan pilaantunutta aiempien kohteesta saatujen

kokemusten perusteella.

6.2.2 Pilaantuneisuustutkimukset 2022–2026

Tarkastelun perusteella aikavälillä 2022–2026 on  Toppilan entisellä telakka-alueella

osoitteessa Pitkänmöljäntie 2 tarve maaperän pilaantuneisuustutkimukselle. Tämän

tutkimuksen yhteydessä kohteeseen laadittiin aiempia pilaantuneisuustutkimuksia

täydentävä tutkimusohjelma (Liite 7). Tutkimusohjelman kuudesta kairapisteestä

selvitetään alueella esiintyvät metalli- ja öljyhiilivetypitoisuudet sekä metallien
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liukoisuudet alemman ohjearvotason ylittyessä. Näytteet otetaan  noin neljän metrin

syvyyteen asti ohjeellisilta syvyystasoilta 0–0,5 m, 0,5–1,0 m, 1,0–2,0 m, 2,0–3,0 m ja

3,0–4,0 m. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa todetun kohonneen sinkkipitoisuuden

liukoisuus selvitetään. Tehdyn tutkimusohjelman pohjalta  laadittiin

määräluettelopohjainen kustannusarvio. Pilaantuneisuustutkimusten

kokonaiskustannusarvio on noin 8 300 € (Taulukko 11). Kokonaisuudessaan

kustannusarvio on Liitteenä 8.

Taulukko 11. Oulun kaupungin omistamien MATTI-kohteiden
pilaantuneisuustutkimukset ja niiden kustannusarviot ajanjaksolla 2022-2026 Oulun
maankäytön toteuttamisohjelman perusteella arvioituna.

Kohde Tutkimusten laajuus
(näytepisteet kpl)

Kustannukset

(€)

Toppilan telakka 6 8 300

6.2.3 Kunnostukset 2022–2026

Tutkimuksessa todettiin, että Oulun kaupungin alueella tarkasteluajalla 2022–2026

nousee ajankohtaiseksi seitsemän pilaantuneen maaperän kunnostushanketta, joille

tehtiin kustannusarviot pohjautuen AFRY Finland Oy:n aiemmin koostettujen

kustannusarviopohjien tietoihin. Hartaanselänrannan asuntomessualueella sijaitsevat

kohteet Kaupunginvarikko ja Vauhtipuisto käsiteltiin tässä tutkimuksessa yhtenä

kokonaisuutena. Kaupunginvarikon tulevien asuinrakennusten kohdalta kynnysarvon

ylittävien metallipitoisuuksien osalta ei ole arvioitu kunnostuksen laajuutta. Aiempien

tutkimustietojen mukaan tässä tutkimuksessa alueen laajuudeksi arvioitiin 3500 m2, josta

kunnostuksen laajuudeksi arvioitiin korkeintaan 1000 m3. Vauhtipuistossa on todettu

laajoja jätetäyttöjä ja paikallinen kynnysarvon ylittävä metallipitoisuus. Tässä

tutkimuksessa arvioitiin, että jätteet poistetaan alueelta ennen sen rakentamista.

Jätetäytön laajuudeksi arvioitiin maaperätutkimuksissa tehtyjen havaintojen ja oletetun

jätetäytön yhtenäisyyden perusteella 10 000 m3, josta seulottua sekajätettä arvioitiin

olevan 1 000 m3. Kokonaiskustannusarvio Hartaanselänrannan kohteille on 385 000 €.
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Nahkatehtaan alueen kunnostuslaajuudeksi on arvioitu aiempien tutkimusten yhteydessä

3600 m3, josta 2000 m3 on pilaantunutta ja loput pilaantumatonta kunnostuksen

yhteydessä kaivettavaa maa-ainesta. Lisäksi kohteessa tiedetään olevan nahan

parkitsemiseen käytettyjä sammioita, jotka ovat metalleilla pilaantunutta puuta.

Sammioita oletetaan olevan noin 100 t. Sammiot ovat jäteluokituksensa puolesta

erityistapaus, jolla oletettiin tässä laskelmassa vastaanottopaikaksi L&T Välimaan

materiaalitehokkuuskeskus.  Vastaanottomahdollisuuksien ja -kustannusten

selvittäminen vaatii aina kaatopaikkakelpoisuusmääritykset, ja vastaanottopaikka voi

muuttua määritysten myötä. Kustannusarvio kohteeseen on 265 000 €.

Ranta-Toppilaan on tehty mittavat kunnostukset entisen sahan toiminta-alueelle

rakentuvalla asuinalueella. Saatavilla olleiden tietojen mukaan kohteeseen on jäänyt

puuparkkia 2 000 m3, ja sen lisäksi  oletetaan, että puuparkin päällinen noin metrin

paksuinen maakerros on osin pilaantunutta (1 000 m3). Puuparkin vastaanottopaikka on

tässä laskelmassa Fortum Riihimäen polttolaitos. Kustannusarvio puuparkin ja sen

päällisen maakerroksen poistolle on 1 660 000 €.

Sahasaareen ei ole tehty aiemmin kunnostuksen laajuuden arviota. Tässä tutkimuksessa

aiempiin pilaantuneisuustutkimusten tuloksiin perustuen kaivutyön laajuuden arvioitiin

olevan 200 m3, josta pilaantunutta maata arvioitiin olevan 50 m3. Työn kustannusarvio

on 30 000 €. Alueen monimuotoisen historian vuoksi kunnostus voi laajeta työn aikana.

Toppilan telakan alueelle on aiempien tutkimustietojen mukaan tehty kunnostuksen

laajuuden arvio. Kokonaiskaivun on arvioitu kattavan yhteensä 2250 m3, josta

pilaantunutta maata on arvioitu olevan 1700 m3. Tässä tutkimuksessa kokonaiskaivun

laajuutta  suurennettiin vanhasta arviosta kattamaan myös alueella pintamaassa todetut

kynnysarvon ylittävät metallipitoisuudet, jolloin kokonaiskaivun laajuus on arviolta 3600

m3. Kustannusarvio kunnostukselle on 215 000 €.

Toppilan väyläaseman aiempien maaperätutkimusten yhteydessä kohteeseen ei ole tehty

kunnostussuunnitelmaa tai arvioitu kunnostuksen laajuutta ennen tätä tutkimusta.

Tutkimustietoihin perustuen laajuudeksi arvioitiin 120 m3, josta pilaantuneen maan osuus

on 90 m3. Kustannusarvio on 25 000 €. Kaikkien kohteiden kustannusarviot on esitetty

kokonaisuudessaan liitteenä 8. Yhteensä kunnostusten kustannusarvio on 2 580 000 €.
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Taulukko 12. Oulun kaupungin omistamien MATTI-kohteiden pilaantuneen maaperän
kunnostukset aikavälillä 2022-2026 Oulun maankäytön toteuttamisohjelman perusteella
arvioituna. Kunnostuksen laajuus kuvaa pilaantuneen maa-aineksen määrää kohteessa.

Kohde Kunnostuksen laajuus
(m3)

Kustannukset

(€)

Hartaanselänranta
(Kaupunginvarikko,
Vauhtipuisto)

Nahkatehdas

Ranta-Toppila

Sahasaari

Toppilan telakka

Toppilan väyläasema

1 000
10 000*

2 000

4 000

150

1 700

90

385 000

265 000

1 660 000

30 000

215 000

25 000
Yhteensä 18 940 2 580 000

*jätteen seulonta

6.2.4 Hyötykäytöt 2022–2026

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman perusteella aikavälillä 2022-2026

ajankohtaisiksi nousevien MATTI-kohteiden maa-ainesten hyötykäyttökelpoisuus

esitetään selvitettäväksi yhdessä kohteessa, Toppilan telakka-alueella (Pitkänmöljäntie 2)

siellä tehtävien lisätutkimusten yhteydessä. Kohteessa on tehty aiemmin useita

pilaantuneisuustutkimuksia ja kohonneiden lyijypitoisuuksien osalta myös

liukoisuustutkimuksia, joiden tuloksiin massojen mahdollinen hyötykäyttökelpoisuus

nojaa. Koko alueen hyötykäyttökelpoisuuden selvittämiseksi liukoisuustutkimukset

esitetään tehtäväksi tutkimuspisteestä, jossa ollaan havaittu alemman ohjearvotason

ylittäviä sinkkipitoisuuksia. Massojen osoittautuessa hyötykäyttökelpoisiksi

liukoisuustulosten perusteella voidaan kunnostettava maa-aines (1700 m3) ohjata

hyötykäytettäväksi. Liukoisuustutkimuksilla voidaan osoittaa myös massojen

kaatopaikkakelpoisuus, mikäli kohteen kunnostuksen aikana ei ole saatavilla sopivaa

ympäristöluvitettua hyötykäyttökohdetta.

Vaikka pilaantuneita massoja ei ole tämän tutkimuksen tietojen mukaan tarpeeksi oman

hyötykäyttökohteen suunnittelemiseksi, voidaan ne ohjata niiden ollessa
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hyötykäyttökelpoisia osana suurempaa puhtaiden kaivumassojen virtaa hyötykäyttöön.

Tutkimuksessa tunnistettiin tarve löytää jätekeskuksen ulkopuolinen hyötykäyttökohde,

johon voitaisiin viedä riskeiltään hyväksyttävän pitoisuustason maa-aineksia. Kaikki

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman perusteella arvioidut MATTI-kohteiden

pilaantuneen maaperän toimenpidetarpeet aikavälillä 2022-2026 on esitetty kartassaa

Liitteessä 9.

6.3 Epävarmuustarkastelu

Tutkimuksessa tunnistettiin tiettyjä epävarmuustekijöitä. Maaperän tilan

tietojärjestelmän (MATTI) tiedot todettiin osin puutteellisiksi tai vanhentuneiksi.

Tietojen ajantasaisuuteen vaikuttaa mm. uusimpien tutkimusten tai kunnostusten

kirjaamisen puuttuminen, sillä raporttien valmistelu ja toimitus ympäristöviranomaisille

sekä MATTI-järjestelmään vie aikaa. Lisäksi on mahdollista, että osa raporteista on

jäänyt toiminnanharjoittajan, raportin laatijan, kunnan viranomaisten tai muun tahon

puolesta toimittamatta ELY-keskukseen ja sitä myötä tietojärjestelmään. Kohteita on

voinut jäädä kirjaamatta myös muista syistä. Eri kirjaajien välillä on voinut olla

toimintatapaeroja  kohteita  MATTI-järjestelmään merkittäessä, jolloin esimerkiksi eri

lajiluokille on voitu mieltää erilaisia merkityksiä. MATTI-järjestelmän lajiluokittelu ei

vastannut kaikilla kohteilla lajiluokkien kuvausta, joten on mahdollista että kohteet, joita

ei ole tarkasteltu yksityiskohtaisesti tehtyjen selvitysten ja raportoinnin kautta, voivat

todellisuudessa tarvita erilaisia toimenpiteitä kuin tässä tutkimuksessa on oletettu.

Kohteisiin liittyviä tietoja haettiin useista eri tietolähteistä kattaen ainakin MATTI-

järjestelmään merkityt tutkimus- ja kunnostusraportit. Tietojärjestelmään ei kuitenkaan

ole välttämättä merkitty kaikkia kohteesta laadittuja raportteja esimerkiksi niiden

puuttuessa viranomaisilta kokonaan. Dokumentteja haettiin Oulun kaupungin ja Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojärjestelmistä, mutta on mahdollista ettei kaikkiin

kohteisiin ole yhdistetty jokaista kohdetta koskevaa raporttia, jolloin kohdetiedot voivat

jäädä osin puutteellisiksi. Epävarmuutta tietojen koontiin luo myös joissain kohteissa se,

ettei kaikkia tutkimusvaiheessa todettuja haitta-aineita ole kontrolloitu kunnostuksen

yhteydessä pitoisuuksien alittaessa kunnostustavoitteet. Myöhemmin tällaisella alueella

on voitu esimerkiksi rakentamisen yhteydessä tehdä lisää kaivutöitä, joiden laajuutta ei

ole dokumentoitu pienten haitta-ainepitoisuuksien vuoksi. Oulun kaupungin maa-
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alueiden vuokratiedoissa havaittiin muutamia poikkeamia ajantasaistiedoista, eikä

kaikkia omistajia näy kohteen tiedoissa, kun omistajia on useampia. Kohteita läpikäytiin

tarvittavilta osin kohdekohtaisesti poikkeamien tunnistamiseksi.

Erilaiset onnettomuudet, toistaiseksi tuntemattomat pilaantuneet alueet ja muut sattumat

lisäävät epävarmuutta tulevaisuuden toimenpidetarpeisiin ja kustannusarvioihin, sillä

sattumia on vaikea ennakoida. Lisäksi PIMA-hankkeiden aikana voidaan kohdata

odottamattomia kustannuksia esimerkiksi jätteiden löytymisen tai maa-aineksen

väliaikaisvarastoinnin tarpeen myötä. Tutkimuksessa ei huomioitu kaavamuutosten tai

rakentamisen lisäksi muita mahdollisesti maankaivua ja siten pilaantuneella alueella

kunnostustoimia aiheuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tiestön saneerausta. Uusi

maakäytön toteuttamisohjelma laaditaan kahden vuoden välein, jolloin nykyisellekin

tarkasteluajalle 2022–2026 ehtii tulla muutoksia kaavoitus- ja rakentamisalueisiin.

Kustannusarviot on tehty saatavilla olevien tietojen perusteella, eikä  tutkimusvaiheessa

kohteiden  lopullisia kunnostuksia ja niiden laajuuksia voida määrittää tarkalleen. Myös

maanrakennusurakoitsijoiden  ja vastaanottopaikkojen hinnastot ja sitä myötä

kustannukset voivat muuttua. Tässä tutkimuksessa esitetyt arviot on tehty työn

tekohetken hintatason mukaan.

Lopulta ympäristövastuiden jakautuminen ei ole aina yksiselitteistä. Vaikka kohteen

katsottaisiin olevan nykyisin kaupungin käytössä, voidaan vastuu pilaantumisesta

kohdistaa alueen aiemmalle toiminnanharjoittajalle, jos katsotaan että se on  selkeästi

ollut pilaantuneisuuden aiheuttaja. Kaupungille voi myös kohdistua velvoitteita kohteista,

jotka eivät ole ensisijaisesti kaupungin vastuulla toiminnanharjoittajan ollessa kyvytön

vastaamaan pilaantuneisuuteen liittyvistä toimista. Yleensä kunnostuksen lopullinen

maksaja selviää tällaisissa tapauksissa vasta, kun kohteen tutkiminen tai kunnostaminen

nousee ajankohtaiseksi.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Kustannusten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että pilaaja maksaa -periaate toteutuu ja

ympäristövastuut jakautuvat oikeudenmukaisesti. Tulevaisuudessa voitaisiin miettiä

keinoja, esimerkiksi maankäyttösopimusten ehdoin, joilla varmistettaisiin entistä

paremmin ettei muiden toimijoiden vastuita päädy lopulta kaupungille. Työn tuloksena

esitettyjä kustannusarviota tulisi päivittää säännöllisin väliajoin niiden tarkentamiseksi ja

pitämiseksi ajan tasalla lähitulevaisuudessa realisoituvien ympäristövastuiden osalta.

Tällöin kustannusarvioita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi budjetin laatimisessa.

Ympäristövastuiden tarkentamiseksi on suoritettava tarvittavat maaperätutkimukset, jotta

pilaantuneisuuden olemassaolo ja puhdistustarve voidaan arvioida. Kokonaisvastuiden

selvittämiseksi tulisi arvioida myös MATTI:n ulkopuolisten kohteiden mahdollinen

määrä ja niistä aiheutuvat vastuut. Työssä tarkastelun ulkopuolelle rajatut kaatopaikat

sekä muut maaperää pilaavat ja mahdollisia tutkimus- ja kunnostustarpeita aiheuttavat

haitta-aineet, kuten PFAS- ja POP-yhdisteet, voivat aiheuttaa myös ympäristövastuita

maaperän pilaantuneisuuden myötä. Uusia ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita

tunnistetaan tiedon lisääntyessä. Esimerkiksi nykyajan biosideina tunnetut antibiootit

kuormittavat ympäristöä, ja kun lääkkeiden käytölle ei ole rajoituksia, niistä voi pitkällä

aikavälillä seurata suurempia ongelmia kuin nykyisin tunnetaan. Tärkeintä yllättävienkin

vaikutusten välttämiseksi olisi ensisijaisesti estää maaperän pilaantuminen päästämällä

mahdollisimman vähän ylimääräisiä aineita ympäristöön.

Pilaantuneen maaperän kunnostusten lukumäärä ja kustannusarviot kasvavat

tarkasteltaessa kynnysarvotason saavuttamiseen vaadittavia kunnostuksia verrattuna

riskiperusteisen tason saavuttamiseen. Esimerkiksi skenaarioissa A ja B kustannukset

kasvavat 7–8-kertaisiksi, kun tavoitteena on kynnysarvotaso riskiperusteisen tason

sijasta.  Riskiperusteisella kunnostamisella saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä

kynnysarvotasoon kunnostamiseen verrattuna, ja se on tarkoituksenmukaista silloin, kun

kynnysarvon ylittävät haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta kohteessa ympäristö- tai

terveysriskejä. Suorittamalla vain riskiperusteisesti tarpeelliset kunnostukset toimitaan

kestävästi mm. säästämällä luonnonvaroja, vähentämällä kunnostuksesta aiheutuvia

ympäristöhaittoja ja toimimalla kustannustehokkaasti. Usein kunnostuksia tehdään

kuitenkin myös riskiperusteettomasti esimerkiksi alueen rakentamisen yhteydessä tai
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mielikuvaan perustuvista syistä – tämä ei ole taloudellisesti saati ympäristön kannalta

kestävää. Esimerkiksi Välivainion kaatopaikkatäyttö on nykyisessä maankäytössään

riskinarvioinnilla todettu riskitasoltaan hyväksyttäväksi, mutta mahdollisten

kaavamuutosten myötä kohteessa on laaja päästöjä ja kustannuksia aiheuttava kunnostus

tulossa. Alueen rakentamisella saavutettaisiin kuitenkin muita etuja, kuten

kaupunkikehitystä. Eri toimijoiden ja kansalaisten tietoisuutta pilaantuneista alueista ja

niihin liittyvistä tai liittymättömistä riskeistä tulisi lisätä väärien mielikuvien tai

imagosyiden vuoksi tehtävien kunnostusten välttämiseksi.

Kustannussäästöjä voidaan tavoitella useilla keinoilla, mm. hyötykäyttämällä

pilaantuneita maa-aineksia perinteisten vastaanottopaikkojen ulkopuolella ja tekemällä

vain riskiperusteisesti tarpeelliset kunnostukset. On tärkeää huomioida pilaantuneisuuden

selvitys ja sen hallintaan tarvittavat toimenpiteet suunnittelun varhaisessa vaiheessa

esimerkiksi selvittämällä kunnostettavien massojen hyötykäyttökelpoisuus kohteessa tai

sen ulkopuolella ja suunnittelemalla hyötykäyttökohteita. Ennakoiva toimintatapa niin

maankäytön suunnittelun kuin hyötykäyttökohteiden tunnistamisen osalta edistää

kustannustehokkuutta, ja esimerkiksi kaavoituksen kannattavuusharkinnassa tulisikin

huomioida myös pilaantuneista alueista aiheutuvat kustannukset.

Työn aikana kerättiin tietoja Oulun kaupungin omistamilla alueilla sijaitsevista

toimintansa lopettaneista MATTI-kohteista, joista muodostettua koontia voidaan

hyödyntää jatkossa kohteen perustietojen kartoittamisessa esimerkiksi tutkimus- tai

kunnostussuunnittelun alkuvaiheessa. Kohteiden läpikäynnin ja tiedonkeruun yhteydessä

päivitettiin myös viranomaisrekisterejä MATTI-kohteista ja tunnistettiin puutteita

nykyhetken tiedoissa. Viranomaisrekistereitä ajantasaistettiin välittämällä puuttuneita

tietoja puolin ja toisin. Rekisterien ajantasaisuutta on hyvä ylläpitää.

Oulun kaupungilla on voimakas tahtotila kantaa vastuunsa ympäristöstä – esimerkiksi

hiilineutraaliustavoitetta on kiristetty uudessa kaupunkistrategiassa vuoteen 2035

aiemmasta tavoitteesta, joka oli asetettu vuodelle 2040. Diplomityön selvitys

pilaantuneiden alueiden ympäristövastuista tukee sekä valtakunnallisia tavoitteita,

esimerkiksi PIMA-strategian mukaisia tavoitteita, että Oulun kaupungin omia tavoitteita,

joita on asetettu esimerkiksi ympäristöohjelmassa ja kiertotalouden tiekartassa. Työn

tuloksena tunnistettiin tarve suunnitella ennakoivasti esimerkiksi kaupungin
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kaavoituksen mahdollistamia pilaantuneiden maiden hyötykäyttökohteita, sillä usein

vuosia vievät ympäristöluvat ovat ongelma massojen hyötykäytölle, jos

hyötykäyttökohdetta ei ole valmiina, kun kunnostus alkaa. Työn aikana kerätystä

MATTI-kohteiden koonnista voidaan jatkossa kartoittaa pilaantuneiden kohteiden

sijainteja ja pilaantuneisuuden laatua, minkä pohjalta voidaan valmistella sopivia

hyötykäyttökohteita optimoiden massamäärät, haitta-aineet ja niiden pitoisuudet sekä

kohteiden sijainnit esimerkiksi uusien asuinalueiden läheisyydessä. Myös

yhteistyöverkoston luominen on tärkeä tehtävä, jota Oulun kaupunki osaltaan tukee.

Kaupunki on suunnitellut eri toimijoiden kanssa jo toiminnan aikaista yhteistyötä

pilaantuneisuuden selvityksen ja mahdollisten massamäärien arvioinnin osalta massojen

hyötykäyttökelpoisuuden edistämiseksi. Kuten ympäristöohjelman seurannassa on

todettu, kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden ja kuntalaisten merkitys

ympäristötavoitteiden saavuttamisessa on suuri – näin on myös pilaantuneiden alueiden

ja maa-ainesten käsittelyn osalta. Kaupungin on tärkeää toimia yhteistyön edesauttajana

eri toimijoiden välillä ja hyötykäytön mahdollistavana organisaationa esimerkiksi

kaavoittamalla pilaantuneille massoille hyötykäyttökohteita.

Kestävän kehityksen mukainen materiaalivirtojen ympäristöystävällinen ja

kustannustehokas käsittely on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka pilaantuneet alueet tai massat

ovat harvoin eri organisaatioiden tai toimintojen ympäristöpuheen keskiössä, ne voivat

muodostaa merkittäviäkin hiilipäästöjä mm. maa-ainesten kuljetuksen myötä. Tärkeää

olisikin huomioida pilaantuneet maa-ainekset varhaisessa vaiheessa kaikissa yhteyksissä,

kun niiden syntyminen tai käsittelyn tarve on mahdollinen. Näin minimoidaan myös

rakennetun ympäristön suurimman päästölähteen, energian, turha kulutus. Eri

kunnostusmenetelmien  kestävyysarviointi on entistä enemmän osa tulevaisuutta.

Kestävyysarviointiin tulisi saada vakiintunut käytäntö, joka voisi tulevaisuudessa olla

osana kaikkea maanrakennustyötä. Lainsäädäntö on kehittynyt vastaamaan paremmin

nykyajan tarpeita ja ideamaailmaa. Pilaantuneet maat eivät  ole enää osana jätelakia, vaan

niitä käsitellään omana asiana pyrkien samalla ulos jätemielikuvasta. Kiertotaloutta

pyritään edistämään entisestään, mm. tulevalla MASA-asetuksella sekä muilla

ohjauskeinoilla. PIMA-strategian päämäärä pilaantuneiden alueiden kokonaisvaltaisesta

hallinnasta huomioiden myös kestävyys ja talousnäkökulma on ollut jo pitkään

nykyaikaa, mutta vielä on kehityskohtia, kuten maa-ainesten ja -alueiden tehokkaampi

hyödyntäminen.
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Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohonnut, mutta ympäristö- ja terveysriskeiltään

riskinarvioinnilla hyväksyttävällä tasolla oleva alue saatetaan helposti mieltää

pilaantuneeksi. Rakentajat voivat pelätä yllättäviä kustannuseriä tai ihmiset voivat kantaa

huolta terveytensä puolesta. Turhien imagosyistä tehtävien kunnostusten välttämiseksi

tarvitaan läpinäkyvää toimintaa, avointa keskustelua sekä lisääntynyttä tietoisuutta.

Kunta on vastuussa suuresta osasta pilaantuneiden alueiden ja massojen hallintaa, ja näin

ollen se on merkittävässä asemassa mahdollistamassa pilaantuneiden maa-ainesten

hyötykäyttöä. Kaupunki voisi kehittää pilaantuneiden alueiden kaivumassojen

hyötykäyttöohjeen, jolla voitaisiin edistää kaupungin osalta kestävää kunnostusta ja maa-

ainesten hyötykäyttöä, tukea kiertotaloutta ja hiilineutraaliustavoitteita aina

kaavoitusvaiheesta lähtien. Kaatopaikat täyttyvät, minkä vuoksi riskeiltään hyväksyttävät

hyötykäyttökohteet ovat entistä enemmän osa tulevaisuutta. Myös useita hyötyjä

yhdistävät kohteet, kuten haitta-ainepitoisen maan hyötykäyttö kohteessa, joka tarjoaa

linnuille pesimäpaikkoja penkereessä tai minibiodiversiteettejä edistäviä rehottavia

maisemakumpuja, olisi kestävää ja monimuotoisuutta tukevaa kaupunkirakentamista.
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8 YHTEENVETO

Oulun kaupungin ensisijaiset pilaantuneista alueista aiheutuvat ympäristövastuut

(skenaario A) muodostuvat 68:sta Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI)

raportoidusta pilaantuneesta tai pilaantuneeksi epäillystä alueesta. Alueilla tarvitaan

kynnysarvon alittavan eli maankäytöltään rajoituksettoman pitoisuustason

saavuttamiseksi yhteensä 19 pilaantuneisuustutkimusta ja 43 kunnostusta. Maankäytön

osoittaman tai riskinarvioinnilla kohteeseen hyväksytyn riskiperusteisen pitoisuustason

saavuttamiseksi pilaantuneisuustutkimuksia tarvitaan 19 kohteessa ja kunnostuksia

kuudessa kohteessa. Pilaantuneisuustutkimusten kustannusarvio skenaariossa A on

riippumatta tarkasteltavasta pitoisuustasosta 526 250 €. Kustannusarvio pilaantuneen

maaperän kunnostusten toteuttamiseen kynnysarvotasoon saakka   on 11 862 500 € ja

riskiperusteiseen tasoon 1 650 000 €. Skenaarion A pilaantuneista kohteista aiheutuvat

kustannukset ovat Oulun kaupungille todennäköisiä.

Toissijaiset pilaantuneiden alueiden ympäristövastuut (skenaario B) mukaan luettuna

Oulun kaupungin enimmäisympäristövastuut muodostuvat 109 MATTI-kohteesta.

Kokonaisuudessaan Skenaarion B pilaantuneiden kohteiden hankkeiden ja kustannusten

kohdistuminen Oulun kaupungille on mahdollista. Pilaantuneisuustutkimuksia tarvitaan

sekä kynnysarvotason että riskiperusteisen tason saavuttamiseksi 74 kohteessa.

Pilaantuneisuustutkimusten kustannusarvio yhteensä on  2 035 000 €. Pilaantuneen

maaperän kunnostuksia tarvitaan kynnysarvotason saavuttamiseksi 115 kohteessa

aiheuttaen arviolta 31 662 500 € kustannukset. Maankäytön osoittaman tai

riskinarvioinnilla hyväksytyn pitoisuustason saavuttamiseen kunnostuksia tarvitaan 14

kohteessa, jolloin kustannusarvio on 3 850 000 €.

Oulun kaupungin pilaantuneiden alueiden ympäristövastuita voi viimesijaisena

vastuullisena kertyä yhteensä 410 pilaantuneelta tai pilaantuneeksi epäillyltä alueelta.

(skenaario C) Kokonaisuudessaan vastuiden siirtymistä Oulun kaupungille pidetään

epätodennäköisenä. Kynnysarvotason saavuttamiseksi yhteensä 207 kohteessa on tarve

pilaantuneisuustutkimukselle ja 279 kohteessa on tarvepilaantuneen maaperän

kunnostukselle. Pilaantuneisuustutkimusten kustannusarvio on  5 696 250 € ja

kunnostusten kustannusarvio on 76 912 500 €.
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Valtaosa sekä pilaantuneisuuden tutkimishankkeista että kunnostushankkeista on

kustannuksiltaan jonkin verran merkittäviä tai merkittäviä. Erittäin vähäisten tai erittäin

suurten kustannusten hankkeita odotetaan olevan vähemmän kuin muiden

kustannusluokkien hankkeita, eikä riskiperusteisia kunnostushankkeita toteutettaessa

ääripäiden kustannuksia aiheuttavia hankkeita ole tarkastelun perusteella ollenkaan.

Odotettavissa on myös vähäisten tai suurten kustannusten hankkeita, niin tutkimusten

kuin kunnostustenkin osalta kaikissa tapauksissa. Kustannusluokkien avulla tehty

tarkastelu auttaa hahmottamaan sitä, että vaikka esimerkiksi kustannuksiltaan erittäin

suuria hankkeita todellisuudessa toteutettaisiinkin, riskiperusteisesti kunnostaessa

saavutetaan todennäköisesti kuitenkin pienemmät kaikkien kunnostusten

kokonaiskustannukset verrattuna kynnysarvotasoon saakka kunnostamista.

Oulun kaupungille tarkasteluvälillä 2022–2026 ajankohtaisiksi nousevia pilaantuneisiin

alueisiin liittyviä toimenpiteitä tunnistettiin yhteensä seitsemässä MATTI-kohteessa.

Kuten skenaarioiden A ja B, myös tarkasteluvälin 2022–2026 kohteiden osalta vältytään

useilta kunnostuksilta, kun peilataan kunnostustarvetta kohdekohtaiseen maankäytön

mukaiseen tai riskinarviolla hyväksyttyyn pitoisuustasoon, eikä yleisesti ympäristö- ja

terveysriskittömään kynnysarvotasoon. Yhdessä kohteessa on pilaantuneisuus-

tutkimuksen tarve. Kohteeseen laadittiin yhteensä kuusi näytepistettä sisältävä

tutkimusohjelma täydentämään aiemmin tehtyjä maaperän ja pohjaveden

pilaantuneisuustutkimuksia. Kustannukset tutkimukselle ovat arviolta 8 300 €. Alueen

pilaantuneet maa-ainekset tunnistettiin mahdollisesti hyötykäyttökelpoisiksi, ja

kohteeseen suunniteltuihin tutkimuksiin sisällytettiin metallien liukoisuustutkimukset

hyötykäyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Mikäli massoille ei ole kunnostusajankohdalla

hyötykäyttökohdetta, liukoisuustutkimukset osoittavat kaatopaikkakelpoisuuden. Lisäksi

useissa MATTI-kohteissa tunnistettiin kunnostuksen yhteydessä vapautuvien lievästi

metallipitoisten massojen hyötykäyttömahdollisuus alueiden rakentamisen aikaisissa

täytöissä. Pilaantuneisuuden kunnostusta vaativia kohteita aikavälillä 2022–2026

tunnistettiin seitsemän. Kohteiden yhteenlaskettu kunnostusten laajuus on noin 19 000

m3. Kokonaisuudessaan kunnostusten kustannukset ovat arviolta 2 580 000 €.

Työssä tuotetut suuntaa-antavat kustannusarviot ovat taseiden ja kirjanpidon

ulkopuolisia. Kartoitettuja toimenpidetarpeita aletaan hankkeistamaan sitä mukaa, kun

alueiden maankäyttö muuttuu asemakaavan mukaiseksi. Investointihanke syntyy, kun
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vastuut tietyllä alueella on selvitetty, niiden kustannukset on arvioitu luotettavalla tavalla

ja hankkeen toteutusaikataulu on selvillä. Tällöin kustannusarviot merkitään kirjanpitoon.

Työn tuloksena esitettyjä kustannusarviota voidaan pyrkiä tarkentamaan ja

hyödyntämään mm. laajentamalla pilaantuneiden alueiden tarkastelua MATTI-kohteiden

ulkopuolelle ja muihin haitta-aineisiin. Budjetoinnissa voidaan varautua tunnistettuihin

tarkasteluajalla 2022–2026 realisoituviin ympäristövastuisiin.

Oulun kaupungin pilaantuneiden alueiden ympäristövastuut kasvavat kaupungin

joutuessa tois- tai viimesijaisena vastuullisena hoitamaan maaperän pilaantumisen

aiheuttajan sijasta alueiden riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet, kuten

pilaantuneisuustutkimukset ja kunnostukset. Olisi tärkeää, että vastuut jakautuvat

ensisijaisesti aina pilaantumisen aiheuttajalle. Suorittamalla vain riskiperusteiset

kunnostukset maankäytön mukaiseen tai riskinarvion osoittamaan pitoisuustasoon

saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja edistetään kestävää kehitystä .

Kustannussäästöjä saadaan tehokkaasti ennakoivalla toimintatavalla niin maankäytön

suunnittelun kuin hyötykäyttökohteiden tunnistamisen osalta, esimerkiksi

hyötykäyttökohteiden kaavoituksella.
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Liite 1. Toimialat ja niiden seurauksena tyypillisesti maaperään päätyvät haitta-aineet.
Taulukko on koostettu kappaleessa 2.3.2. käytettyjen lähteiden pohjalta.



Liite 2. MATTI-tietojärjestelmän Oulun kaupungin alueen kohteet toimialoittain ja
lajiluokittain.
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Liite 3. Esimerkkejä MATTI-tietojärjestelmän Oulun kaupungin omistaminen arviointitarve, ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä,
puhdistustarve ja selvitystarve -lajien  kohteista kerätyistä tiedoista.
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rakennus, Innov-X tuloksien
perusteella SAMASE -raja-arvot
ylittävät pitoisuudet ehdotettu
kunnostettavaksi.

X X X Metallit, PAH, öljyhiilivedyt+VOC Öljyhiilivedyt (C10-C40 >KA EI ON
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Liite 4. MATTI-tietojärjestelmän Oulun kaupungin omistaminen arviointitarve, ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä, puhdistustarve ja
selvitystarve -lajien kohteiden tietojen keräämiseen käytettyjen lähteiden lähdeluettelo.

Julkaisija Päivämäärä Raportin nimi
Raportit
AFRY Finland Oy 12.10.2021 Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimusraportti. Kasarmintie 11
AFRY Finland Oy 23.11.2020 Neste Truck Oulu Oritkari (as. 3841), Oritkarintie 2. Purkamisen aikainen kaivusuunnitelma
AFRY Finland Oy 9.4.2020 Neste Truck Oulu Oritkari (as. 3841), Oritkarintie 2. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimus
AFRY Finland Oy 17.12.2021 Neste Truck Oritkari, asema 3841. Jakeluaseman purkamisen yhteydessä tehdyn maaperän kunnostuksen loppuraportti
AFRY Finland Oy 15.2.2021 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Hartaanselänranta
AFRY Finland Oy 3.12.2020 Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimus, Tietomaan alue, Nahkatehtaankatu 6, Oulu
Doranova Oy 15.1.2001 In-situ remediation of oil contamination at location Gulf in Toppila, Oulu
Doranova Oy 16.2.2004 In-situ remediation of oil contamination at location Gulf in Toppila, Oulu. Evaluation report #6 (30/36 months)
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1.12.2016 Pikisaarentie 13, Oulu. Pilaantuneen maaperän kunnostus, toimenpideraportti
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 29.8.2019 Neste Truck Toppila, Tervahovintie 11, Toimenpideraportti
Geobotnia Oy 5.12.2006 Valkiaisjärventien varressa, Hirsikankaalla, olevan vanhan kaatopaikan ympäristötekniset tutkimukset
Geobotnia Oy 28.5.2019 Tervahovin Mylly, pohjatutkimus, perustamistapaesitys ja PIMA-selvitys. Oulu, Toppila
Geobotnia Oy 22.8.2017 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti. Lipporanta. POPELY/89/07.00/2011, 22.3.2015

Geobotnia Oy 13.10.2000
Maaperän kunnostaminen suojapumppauksella Oy Esso Ab:n ja Oy Shell Ab:n entisten öljyvarastojen alueella Itä-Tuirassa.
Seurantaraportti syksy 2000

Geobotnia Oy 22.8.2017 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti. Lipporanta. POPELY/89/07.00/2011, 22.3.2015
Geobotnia Oy 18.12.2009 Oulun torialueen ympäristötekninen tutkimus, kunnostaminen ja riskinarviointi.
Geobotnia Oy 24.9.2009 Myllytullin lämpölaitoksen öljyvaraston pilaantuneisuustutkimus
Geobotnia Oy 16.11.2010 Myllytullin lämpölaitoksen maaperän kunnostuksen väliraportti.
Geobotnia Oy 26.9.2012 Myllytullin lämpölaitoksen pilaantuneen maan kunnostustarpeen arviointi riskinarviolla.
Geobotnia Oy 15.1.2015 Myllytullin lämpölaitoksen maaperän kunnostuksen 2. väliraportti.
Geobotnia Oy 3.10.2018 Myllytulli, Kasarmintie 3; Maaperän kunnostamisen valvonta, heinä-syyskuu 2018.
Geobotnia Oy 10.6.2020 Myllytullin entisen lämpölaitoksen alueen pilaantuneen maaperän kunnostaminen 2009-2018, Oulu.
Geobotnia Oy 30.9.2020 Myllytullin entisen lämpölaitoksen alueen pilaantuneen maaperän kunnostaminen 2009-2018 loppuraportti. PÄIVITETTY 30.9.2020
Geobotnia Oy 20.7.2017 Loppuraportti: Hietasaarentie 13, pilaantuneen maaperän kunnostus.
Geobotnia Oy 6.9.2019 Tukkitien kaavamuutosalueen maaperäkuvaus ja tiedot pilaantuneista maaperäkohteista.
Geobotnia Oy 27.2.2002 Neste Oy:n terminaalin ja Kemira Oy:n alueen pilaantuneen maaperän kunnostus
Geobotnia Oy 31.10.2006 Neste Oil Oyj:n bitumivaraston maaperän kunnostamisen loppuraportti
Geobotnia Oy 31.7.2009 Romuterminaalin yleispiirteinen pilaantuneisuustutkimus



Geobotnia Oy 6.7.2009 Poratie 5, leipomon laajennuksen yhteydessä tehty pilaantuneisuustutkimus
Geobotnia Oy 17.12.2001 Leipomorakennuksen laajennusosa, Öljyllä pilaantuneen maaperän kunnostuksen valvonta
Geobotnia Oy 12.5.2017 Loppuraportti: Punainen Mylly, pilaantuneen maaperän kunnostus
Geobotnia Oy 12.1.2017 Punainen Mylly, Maaperän pilaantuneisuustutkimus ja perustamistapaesitys
Geobotnia Oy 7.2.2017 Pilaantuneisuustutkimus ja kunnostussuunnitelma, Punainen Mylly
Geobotnia Oy 10.11.2015 Käytöstä poistetun öljysäiliön täytön pilaantuneisuuden tarkistus, Alppitie 5
Geobotnia Oy 18.5.2015 Pilaantuneen maaperän kunnostus ja jäännöspitoisuuden riskinarviointi
Geobotnia Oy 22.10.2015 Pilaantuneen maaperän kunnostus ja jäännöspitoisuuden riskinarviointi
Geobotnia Oy 9.9.2004 Oritkarin polttoaineen jakelupisteen maaperän pilaantuneisuustutkimus
Geobotnia Oy 18.12.2005 Pilaantuneen maaperän kunnostus. Kunnostuksen loppuraportti. Esso Oritkarintie 2, 90400 Oulu
Geobotnia Oy 24.3.2003 Walo-asunnot Oy/Toppilan Walo II, Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma
Geobotnia Oy 17.12.2001 Leipomorakennuksen laajennusosa, Öljyllä pilaantuneen maaperän kunnostuksen valvonta
Geobotnia Oy 26.6.2002 Leipomorakennuksen laajennusosa, Öljyllä pilaantuneen maaperän kunnostuksen valvonta
Geobotnia Oy 2.8.2016 Puuri -korttelin pilaantuneen maaperän jäännöspitoisuuden riskinarviointi puistoalueen kunnostuksen jälkeen.
Geobotnia Oy 9.9.2016 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti. Puuri-kortteli, Koskelantie 11.
Geobotnia Oy 22.12.2010 Maaperän pilaantuneisuustutkimus Scan-Auton raskaankaluston huoltokorjaamon kiinteistöllä
Geobotnia Oy 2.12.2002 Walo-asunnot Oy/Toppilan Walo I, Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti
Geobotnia Oy 9.6.2011 Riskinarviointi lämmitysöljyllä pilaantuneen maan aiheuttamasta altistumisesta. Oulu.

Geobotnia Oy 16.6.2011

Lämmitysöljyllä pilaantuneen maan pilaantuneisuustutkimus
ja riskinarvio.
Loppuraportti.

Geobotnia Oy 16.3.2012 Maaperän pilaantuneisuustutkimus Pitkäkankaan lämpölaitoksella
Geobotnia Oy 26.1.2009 Neste Oil Oyj:n terminaalin ja Kemira Oy:n alueen pilaantuneen maaperän kunnostus, Kunnostuksen loppuraportti
Geobotnia Oy 25.8.2008 Öljyvuodon kunnostamisen loppuraportti
Geobotnia Oy 11.9.2003 Walo-Asunnot Oy / Toppilan Walo II, Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti
Geobotnia Oy 16.12.2010 Polvikankaan entisen jäteöljyn polttopaikan pilaantuneisuustutkimus
Geobotnia Oy 28.2.2011 Polvikankaan entisen jäteöljyn polttopaikan kunnostussuunnitelma
Geobotnia Oy 22.11.2013 Maaperän haitta-aineiden altistusriskien ja kulkeutumisen arviointi Polvikankaan entisellä jäteöljyn polttopaikalla
Geobotnia Oy 11.12.2013 Polvikankaan entisen jäteöljyn polttopaikan maaperän kunnostustyön valvonta
Geobotnia Oy 21.11.2012 Sähkötien käytöstä poistetun lämpölaitoksen maaperän pilaantuneisuustutkimus
Geobotnia Oy 19.10.2005 As. Oy Oulun Mesaanitie 14, Pohjatutkimus ja perustamistapaesitys sekä maaperän pilaantuneisuusselvitys
Geobotnia Oy 15.12.2020 As Oy Tervahovin Rantatalot, Siilotie 27 - Pilaantuneen maan kunnostus maarakennustöiden yhteydessä, Kunnostusraportti
Geobotnia Oy 16.12.2019 564-57-78-11 Tervahovin Mylly - Pilaantuneen maan kunnostaminen, kunnostusraportti
Geobotnia Oy 3.8.2021 Korjaamon ja pajarakennuksen  maaperän pilaantuneisuustutkimukset, Mannenkatu, Sahasaari, Oulu
Golder Associates Oy 3.7.2012 Ympäristötekninen maaperätutkimus, Teboil Toppila, Koskelantie 2



Golder Associates Oy 6.3.2014 Oy Teboil Ab - Oulu Toppila, asema nro 7416. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma
Golder Associates Oy 21.9.2016 TB Oulu Toppila, asemanumero 7416, Toimenpideraportti
Golder Associates Oy 21.9.2016 TB Oulu Toppila, asemanumero 7416, Toimenpideraportti.
Golder Associates Oy 3.9.2009 Toimenpideraportti, VR Oulu Vihreäsaaren öljyvarastoalue
Golder Associates Oy 1.12.2009 Ympäristöarviointi, Teboil Oulu Koivukarintie Oulunlahti
Golder Associates Oy 8.12.2010 Toimenpideraportti, Oy Teboil Ab Oulu Koivukarintie, Oulunlahti
Golder Associates Oy 28.11.2017 Toimenpideraportti - Heikinkadun AKS, Ympäristötekninen asiantuntijapalvelu 2017
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 31.8.1995 Kemintien huoltoasema, ympäristötutkimus
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 24.11.1997 Huoltamorakennuksen sisäilman hiilivetylähteet/Ympäristötutkimus
Insinööritoimisto PSV Oy 9.1.1986 Kajaani Oy:n Toppilan tehtaiden maaperä- ja pohjavesiselvitys
Insinööritoimisto PSV Oy 24.4.1987 Kajaani Oy:n Toppilan tehdasalueen maasto-, maaperä- ja pohjavesiselvitys jatkokäyttöön tähtääviä saneeraustoimenpiteitä varten
Insinööritoimisto PSV Oy 16.1.1991 Liuotinaineilla likaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistus, Pohjaveden puhdistus v. 1990
Insinööritoimisto PSV Oy 7.6.1995 Välivainion huoltoaseman maaperän ja pohjaveden öljypitoisuuden selvitys sekä alueen kunnostustoimenpiteet
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 27.5.2003 Ilmarinkatu 5:n (Akkutalo) likaantuneisuustutkimus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 29.11.2004 Rajavillen tehdasalueen pilaantuneisuustutkimus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 30.5.2005 Rajavillen tehdasalueen maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimukset ja kunnostussuunnitelma
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 14.8.2000 Maaperän kunnostaminen Kiertotien alueella, Suojapumppausvaiheen valvontaraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 29.2.2000 Gulf Oy:n varastoalueen kunnostaminen
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 11.4.2001 Gulf Oy:n varastoalueen kunnostaminen. Kunnostuksen tarkkailuohjelma
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 26.4.2006 Maaperän pilaantuneisuustutkimus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 22.4.2004 Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalialueen maaperän likaantuneisuustutkimus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 4.7.2002 Puusepäntehtaan alueen likaantuneisuusselvitys
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 19.9.2000 Toppilan entinen tehdasrakennus, Hiokemassasäiliön puhdistus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 17.8.2001 Entisen Toppilan sellutehtaan hiokemassasäiliön puhdistus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 16.10.2001 Oy Shell Ab:n entisen vuokra-alueen maaperätutkimus ja kunnostussuunnitelma
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 21.1.2002 Oy Shell Ab:n entinen vuokra-alue, Lintulammentie 2, Oulu. Likaantuneen maaperän kunnostus. Toimenpideraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 23.5.2003 Shell Karjasilta, Pohjaveden pilaantuneisuuden kunnostus, Kunnostuksen väliraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 1.7.2004 Shell Karjasilta, Pohjaveden pilaantuneisuuden kunnostus, kunnostuksen väliraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 22.3.2002 Neste D-asema Alppila, Ympäristöselvitys
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 20.1.2003 Neste D-asema Alppila, Maaperän likaantuneisuuden kunnostus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 18.8.2000 Remediation of Contaminated Soil and Groundwater
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 2.12.2004 Sammalojan vanhan puhdistamolammikon pilaantuneisuustutkimus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 18.10.2002 Polvikankaan öljynpolttoalueen likaantuneisuustutkimus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 16.10.2001 Oy Shell Ab:n entisen vuokra-alueen maaperätutkimus ja kunnostussuunnitelma



Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 21.1.2002 Oy Shell Ab:n entinen vuokra-alue, Lintulammentie 2, Oulu, Likaantuneen maaperän kunnostus Toimenpideraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 23.5.2003 Shell Karjasilta, Lintulammentie 2, Oulu, Pohjaveden pilaantuneisuuden kunnostus, Kunnostuksen väliraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 1.7.2004 Shell Karjasilta, Lintulammentie 2, Oulu, Pohjaveden pilaantuneisuuden kunnostus, Kunnostuksen väliraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 30.6.2002 Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvitys, Jatkotutkimukset
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 29.2.2004 Toppilansaaren pilaantuneen maaperän kunnostaminen, Toimenpideraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 22.9.2004 Neste Toppila A24, Pohjaveden seurannan loppuraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 5.4.2004 Neste Toppila A24, Pilaantuneisuuden kunnostus, Toimenpideraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 14.8.2002 Kiviharjuntie, Likaantuneisuustutkimus
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 23.3.2004 Kortteli 46, tontti 2 (Koskitie 10), Tervaporvarinranta, Pilaantuneisuusselvitys
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 10.10.2004 Koskitie 10, kortteli 46 90500 Oulu, Perusselvitys
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 31.10.2000 Nahkatehtaan alueen tutkimukset, Maaperän likaantuneisuusselvitys
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 23.11.2000 Kiinteistö Oy Nahkatehtaankatu 2, Maaperän likaantuneisuusselvitykset ja kunnostustoimenpiteet
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 20.1.2004 Shell Välivainio, Perustilaselvitys
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi 3.5.2004 Shell Välivainio Oulu, Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus, Toimenpideraportti
Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi & JP-Transplan,
Suunnittelu Kortes 1.3.2002 Toppilansaaren kunnostuksen ja toteutuksen yleissuunnitelma, Väliraportti
Pbm Oy 24.7.2015 Pilaantuneen maan kunnostustyö, raportti
PSV - Maa ja Vesi Oy 9.10.1995 Välivainion huoltoaseman maaperän ja pohjaveden öljypitoisuuden selvitys sekä alueen kunnostustoimenpiteet
PSV-Maa ja Vesi Oy 28.5.2004 Gulf Oy:n varastoalueen kunnostaminen, Lausunto in-situ kunnostuksen etenemisestä, Jatkotoimenpide-ehdotus
PSV-Maa ja Vesi Oy 13.10.2004 Tukkitie 4, Oulu , Ympäristöselvitys.
PSV-Maa ja Vesi Oy 18.11.1998 Toimitilojen laajennus, Yleispiirteinen pohjatutkimus ja perustustapalausunto
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 15.5.1998 Kiertotien likaantuneen alueen alustava kunnostussuunnitelma, Maarakennustyöselitys
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 1.7.1998 Maaperän likaantuneisuusselvitys Kiertotien Toppilansalmen puoleisessa päässä
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 7.7.1998 Kiertotien likaantuneen alueen kunnostus
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 4.9.1998 Kiertotien likaantuneen alueen kunnostus
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 10.9.1998 Kiertotien likaantuneen alueen kunnostus, Tarkkailuohjelma
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 15.12.1998 Entisen Oy Shell Ab:n varastoalueen kunnostaminen, Rakentamisvaiheen loppuraportti
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 28.9.1998 Alustava likaantuneisuusselvitys Esso Oy:n ja Gulf Oy:n varastoalueilla Toppilassa
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 14.6.1999 Esso Oy:n varastoalueen riskiarvio
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 23.7.1999 Esso Oy:n varastoalueen kunnostaminen, Suojapumppauskaivon rakentaminen
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 27.8.1999 Gulf Oy:n varastoalueen likaantuneisuusselvitys
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 7.7.1999 Toppilan tehtaan entisen massa-/hiokesäiliöiden ja voimalarakennuksen haitta-ainetutkimus
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 13.12.1999 Toppilan tehtaan entisen massasäiliön ja voimalarakennuksen haitta-ainetutkimus
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 13.12.1999 Toppilan tehtaat, hiokemassasäiliön puhdistus ja saneeraus väestönsuojaksi



PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 13.12.1999 Toppilan tehtaan entisen massasäiliön ja voimalarakennuksen haitta-ainetutkimus
PSV-Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group 1.12.1999 Lisätutkimukset polttoöljysäiliön lähistöllä ja alueen kunnostaminen
Pöyry Environment Oy 22.1.2008 Asunto Oy Oulun Alppihovi, Pilaantuneen maaperän kunnostus. Loppuraportti
Pöyry Environment Oy 15.4.2009 Alppilan tehdasalueen pilaantuneen maaperän kunnostus tiealueiden osalta, Toimenpideraportti
Pöyry Environment Oy 10.12.2007 Oritkari, yhdistettyjen kuljetusten terminaalialue, Pilaantuneen maaperän kunnostus
Pöyry Finland Oy 18.1.2013 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Alppila 62-2. Oulu
Pöyry Finland Oy 18.1.2013 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Alppila 62-3. Oulu
Pöyry Finland Oy 6.12.2013 Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän kunnostus, Alppila 65-3. Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 19.8.2013 Lämmitysöljysäiliön poisto ja pilaantuneen maaperän kunnostus. Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 26.10.2015 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Toppilansalmen ranta, Oulu. Loppuraportti.
Pöyry Finland Oy 29.8.2019 Kunnostussuunnitelma. Noen poistaminen. Posantie 2. Takalaanilantie
Pöyry Finland Oy 3.2.2015 Pilaantuneisuuden lisätutkimukset ja kunnostussuunnitelma, Lipporanta
Pöyry Finland Oy 25.11.2019 Loppuraportti. Noen poistaminen. Posantie 2, Takalaanilantie, Oulu
Pöyry Finland Oy 3.2.2015 Pilaantuneisuuden lisätutkimukset ja kunnostussuunnitelma, Lipporanta
Pöyry Finland Oy 5.3.2012 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Kasarmintie 3, Oulu.
Pöyry Finland Oy 20.5.2013 Sammaltie 80:n tontin pilaantuneisuuden kunnostussuunnitelma.
Pöyry Finland Oy 8.5.2015 Maaperän pilaantuneisuuden kunnostuksen loppuraportti.
Pöyry Finland Oy 28.8.2019 Lausunto Santaholman sahan kasan näytteenotosta
Pöyry Finland Oy 16.1.2013 Telakan alueen tarkentava pilaantuneisuustutkimus. Toppilansaari.
Pöyry Finland Oy 28.6.2013 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Kortteli 81, Toppila, Oulu. Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 22.11.2016 Pateniemen saha-alueen pilaantuneen maaperän kunnostus. Loppuraportti.
Pöyry Finland Oy 6.2.2012 Vesijohtolinjan kunnostustoimenpide, Toppilansalmen ranta-alue
Pöyry Finland Oy 26.10.2012 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Toppilansalmen ranta, Oulu, Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 5.3.2012 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Kasarmintie 3, Oulu
Pöyry Finland Oy 15.9.2014 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Toppilansalmen ranta, Oulu, Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 26.10.2009 Lasaretinväylän voima-aseman alueen pilaantuneisuustutkimus
Pöyry Finland Oy 18.2.2019 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Välivainion kaatopaikka-alueen tutkimukset
Pöyry Finland Oy 10.11.2017 Kalevala Rakennus Oy:n konkurssipesän läjittämän maa-aineskasan käsittely
Pöyry Finland Oy 16.1.2013 Telakan alueen tarkentava pilaantuneisuustutkimus, Toppilansaari
Pöyry Finland Oy 14.12.2010 As Oy Oulun Merilinja, Toppilansaari, Maaperän kunnostus, Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 31.10.2018 Höyrymyllyntie 35, Kortteli 55, Länsi-Toppila, Oulu, Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimus
Pöyry Finland Oy 6.8.2019 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti, Mallastie
Pöyry Finland Oy 30.10.2019 As Oy Toppilansalmen Fyyri c/o SRV Rakennus Oy, Pilaantuneen maaperän kunnostus, Mallastie Oulu, Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 15.8.2017 Kuusisaaren pilaantuneen alueen tarkentavat tutkimukset ja riskinarviointi



Pöyry Finland Oy 21.1.2008 Sammalojan puhdistamolammikko, Pilaantuneen maaperän kunnostus
Pöyry Finland Oy 6.8.2009 Merenkulkulaitos, Vuokra-alueen pilaantuneisuustutkimus, Toppilansaari
Pöyry Finland Oy 31.8.2016 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti, Toppikan laiturin purkaminen, Merivirrantie
Pöyry Finland Oy 5.11.2013 Polvikankaan entisen jäteöljyn polttopaikan tarkentava riskinarviointi
Pöyry Finland Oy 4.4.2019 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusten ja kunnostusten yhteenvetoraportti
Pöyry Finland Oy 3.3.2010 Karjasillan Shell huoltoasemakiinteistön maaperän kunnostusurakka (kortteli 61, tontti 2)
Pöyry Finland Oy 31.8.2016 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti
Pöyry Finland Oy 23.12.2016 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti
Pöyry Finland Oy 16.11.2016 Pohjoinen alikulku, Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus, Kunnostuksen jälkeinen riskinarviointi
Pöyry Finland Oy 11.5.2010 Kiviharjuntie, Pilaantuneisuustutkimus
Pöyry Finland Oy 10.1.2011 Kiviharjuntie, Kunnostussuunnitelma
Pöyry Finland Oy 17.1.2012 Pilaantuneen maaperän kunnostus, Kiviharjuntie, Oulu, Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 18.10.2018 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Hartaanselän alue, Oulu
Pöyry Finland Oy 22.8.2008 Asunto Oy Oulun Merijalinranta, Loppuraportti
Pöyry Finland Oy 8.10.2007 Maaperän pilaantuneisuustutkimus Koskitie 10 (Remec) ja kunnostussuunnitelma
Pöyry Finland Oy 12.12.2007 Maaperän pilaantuneisuustutkimus ja kunnostussuunnitelma, Koskitie 10 (Remec)
Pöyry Finland Oy 8.11.2010 Toppilansalmen ranta-alueen tarkentava pilaantuneisuustutkimus
Pöyry Finland Oy 25.8.2014 Toppilanrannan tarkentava pilaantuneisuustutkimus ja kunnostussuunnitelma
Pöyry Finland Oy 19.2.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Kohde: Toppilan laiturialue
Pöyry Finland Oy 11.11.2015 Ranta-Toppilan kaivumaiden hyödyntäminen puistorakentamisessa
Pöyry Finland Oy 14.11.2006 Shell Välivainio, Pohjaveden kunnostuksen loppuraportti
Pöyry Finland Oy 18.2.2019 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Välivainion kaatopaikka-alueen tutkimukset
Pöyry Finland Oy, Water and  Environment 3.3.2010 Karjasillan Shell huoltoasemakiinteistön maaperän kunnostusurakka (kortteli 61, tontti 2). Loppuraportti
Ramboll Finland Oy 18.12.2020 Hiirosentie 29, Oulu Toimenpideraportti ja riskinarvio
Ramboll Finland Oy 19.8.2016 As Oy Alppitie 5, Pilaantuneen maaperän kunnostusraportti
Ramboll Finland Oy 19.9.2012 Tervaporvarinpuisto, ent. pikitehtaan pilaantuneisuusselvitys, kaatopaikkakelpoisuus
Ramboll Finland Oy 14.9.2005 Sahojen edustojen vesialueiden sedimenttitutkimukset
Ramboll Finland Oy 24.1.2020 Tervahovintien alikulun haitta-ainepitoisen maan kaivu ja näytteenotto.
Ramboll Finland Oy 31.3.2020 Poratie 10, Oulu. Öljynerotuskaivon poistamisen pima-työt, toimenpideraportti,.
Ramboll Finland Oy 6.2.2019 Radisson BLU, Oulu - maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimus. Lisätutkimus.
Ramboll Finland Oy 18.5.2020 Koskelantien II-vaiheen katutyöt, Oulu. Pilaantuneen maaperän kunnostusraportti.
Ramboll Finland Oy 14.9.2005 Sahojen edustojen vesialueiden sedimenttitutkimukset.
Ramboll Finland Oy 14.8.2017 Maaperän pilaantuneisuustutkimus ja kunnostustoimenpiteet, Kuivasjärven koulu
Ramboll Finland Oy 30.10.2012 Tervaporvarinpuiston entisen pikitehtaan alueen pilaantuneen maaperän kunnostus



Ramboll Finland Oy 19.8.2016 As Oy Alppitie 5, Pilaantuneen maaperän kunnostusraportti.
Ramboll Finland Oy 31.3.2020 Öljynerotuskaivon poistamisen pima-työt, Toimenpideraportti
Ramboll Finland Oy 8.1.2013 Kivisydän-Kallioparkin pima-kunnostusraportti
Santaholman saha-alueen kunnostustyöryhmä 9.5.1988 Santaholman saha-alueen kunnostamisen yleissuunnitelma
Sito Oy 20.6.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti
Suomen IP-Tekniikka Oy 7.8.2000 Suomen Petrooli Oy, Öljyvarastoalue Oulu Toppila, Öljyisen maan kompostointi, Väliraportti 2

Suomen IP-Tekniikka Oy 24.2.2004
Suomen Petrooli Oy, Öljyvarastoalue Oulu Toppila, Pilaantuneen maan kunnostus, Yhteenvetoraportti vuoden 2003 toimenpiteistä ja
jatkotoimenpiteet

Suomen IP-Tekniikka Oy 13.3.2000 Suomen Petrooli Oy, Öljyvarastoalue Oulu Toppila, Öljyisen maan kompostointi, Väliraportti
Suomen IP-Tekniikka Oy 10.1.2002 Suomen Petrooli Oy, Öljyvarastoalue Oulu Toppila, Öljyisten maiden kompostoinnin väliraportointi
Suomen IP-Tekniikka Oy 10.6.2005 Suomen Petrooli Oy, Hietasaari Oulu, Käytöstä poistettu öljyvarastoalue, Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti
Suomen ympäristökeskus 30.1.1998 Haukiputaan Santaholman dioksiinitutkimukset
Taratest Oy 27.2.2012 Pima selvitys, Lännen Tractors Oy, Liitintie 17, Oulu.
Taratest Oy 2.7.2021 Puhdistustyön loppuraportti, Lännen Tractors Oy, Liitintie 17, Oulu
URS Nordic AB 6.10.2008 Kohteen Shell Oulu-Karjasilta jatkotutkimukset
URS Nordic AB 23.2.2009 Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma, 193111 Shell Oulu Karjasilta
URS Nordic AB 7.8.2009 Maaperän kunnostuksen loppuraportti. 193111 Shell Oulu Karjasilta.
URS Nordic Ab 6.10.2008 Kohteen Shell Oulu-Karjasilta jatkotutkimukset
URS Nordic Ab 23.2.2009 Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma, 193111 Shell Oulu Karjasilta
URS Nordic Ab 7.8.2009 Maaperän kunnostuksen loppuraportti, 193111 Shell Oulu Karjasilta
WSP Environmental Oy 17.5.2010 Maaperän pilaantuneisuusselvitys. Oulun Kauppatori.
WSP Finland Oy 29.10.2014 Nuottasaaren koulu, Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma.

WSP Finland Oy 20.11.2015
Nuottasaaren koulun pilaantuneen maaperän
kunnostuksen loppuraportti ja riskinarvio.

WSP Finland Oy 7.9.2020 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Viranomaislausunnot

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 20.4.1993 Santaholman entisen saha-alueen kunnostustyö ja sen valvonta, Haukipudas, Sopimus valtion jätehuoltotyöstä 17.8.1989
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 14.10.2002 Loppuraporttien hyväksyminen, 1101Y2129-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 15.8.2006 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2005-Y-338-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 24.11.2006 Kiinteistön pohjaveden kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2004-Y-65-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 30.11.2009 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2009-Y-64-114
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 9.2.2009 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2002-Y-215-124
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 10.9.2008 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2008-Y-139-124
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 27.1.2003 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen Oulun D-asemalla Alppilassa, 1100Y0253-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 19.9.2003 Maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2002-Y-110-18



Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 6.10.2008 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2007-Y-402-124
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1.12.2000 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen Oulussa Revontie 1/1100Y0091-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1.10.2004 Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraporttien hyväksyminen, 1101Y0444-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 9.3.2004 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, 1100Y0226-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1.10.2004 Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraporttien hyväksyminen, 1101Y0444-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 29.6.2005 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, 1198Y0075
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 24.11.2006 Kiinteistön pohjaveden kunnostuksen hyväksyminen, PP0-2004-Y-65-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 31.1.2008 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2004-Y-361-124
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1.4.2009 Maaperän kunnostuksen hyväksyminen, PPO-2007-Y-54-124
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 15.8.2006 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen,  PPO-2005-Y-338-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 4.6.2001 Virpiniemen entisen öljyvarastoalueen maaperän kunnostuksen hyväksyminen, 1197Y0042-18
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 19.4.2005 Lausunto Stora Enson Oulun tehtaiden elohopeapitoisen jätteen kaatopaikan saneerauksesta, 1196Y0231-111
POP-ELY 16.9.2016 Lausunto Puuri-korttelin pilaantuneen maaperän jäännöspitoisuuden riskinarvioinnista ja jatkotoimenpiteistä, POPELY/2273/2014
POP-ELY 8.4.2019 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportista, POPELY/89/07.00/2011
POP-ELY 14.6.2011 VS: Rotuaarin pima, Sähköpostikeskustelu
POP-ELY 14.6.2012 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, POPELY/362/07.00/2010
POP-ELY 29.9.2016 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostusraportista ja riskinarviosta, POPELY/2023/2016
POP-ELY 28.6.2017 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/101/07.00/2010
POP-ELY 2.9.2014 Hyväksymislausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisesta, POPELY/302/07.00/2013
POP-ELY 2.9.2014 Hyväksymislausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisesta, POPELY/302/07.00/2013
POP-ELY 23.3.2020 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/2063/2019
POP-ELY 27.11.2020 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY 918/07.00/2010
POP-ELY 3.6.2015 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/211/07.00/2013
POP-ELY 17.3.2018 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/343/2017
POP-ELY 21.1.2016 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/364/07.00/2010
POP-ELY 14.9.2016 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostuksesta ja jäännöspitoisuuden riskinarviosta, POPELY/2699/2014
POP-ELY 16.4.2012 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, POPELY/51/07.00/2012
POP-ELY 8.3.2013 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti Kivisydän -Kallioparkki, Oulu
POP-ELY 21.1.2016 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista,  POPELY/364/07.0012010
POP-ELY 23.2.2012 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, POPELY/752/07.00/2010
POP-ELY 30.12.2013 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista,  POPELY/368/07.00/2013
POP-ELY 3.6.2015 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/211/07.00/2013
POP-ELY 23.4.2015 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/197/07.00/2014
POP-ELY 2.9.2014 Hyväksymislausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisesta, POPELY/302/07.00/2013



POP-ELY 2.9.2014 Hyväksymislausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisesta, POPELY/302/07.00/2013
POP-ELY 29.10.2018 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/2266/2016
POP-ELY 23.5.2016 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/499/2016
POP-ELY 27.11.2020 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/918/07.00/2010
POP-ELY 10.5.2019 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportista, POPELY/2106/2018
POP-ELY 11.4.2018 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/2125/2016
POP-ELY 17.3.2018 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista, POPELY/343/2017
POP-ELY 21.3.2019 Lausunto pilaantuneen maaperän tarkentavien tutkimuksien ja riskinarvioinnin tutkimusraportista, POPELY/2200/2016
POP-ELY 14.12.2010 Kiinteistön maaperän kunnostuksen hyväksyminen, POPELY/429/07.00/2010

POP-ELY 19.8.2019
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen
hyväksynnästä, POPELY/1811/2019

Muut lausunnot

Suomen ympäristökeskus 30.1.1998 Haukiputaan Santaholman dioksiini-tutkimukset

Ympäristöluvat
Oulun seudun ympäristötoimi 26.8.2009 Ruskon Metalli ja Kuljetus Oy:n ympäristölupamääräysten tarkistaminen
Oulun seudun ympäristötoimi 16.5.2018 Toiminnan rekisteröiminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 17.6.2020 Ruskon jätekeskuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Oulu



Liite 5. Skenaarioiden A, B ja C toimenpidetarpeiden muodostuminen lajiluokittain ja mahdolliset poikkeamat.



Liite 6. Skenaarioiden A, B ja C kustannusarvioiden laskentataulukot.

Pilaantuneisuustutkimusten lukumääräiset kustannusarviot Kohteet (lkm)
Kustannus (€) %-osuus kohteista Kynnysarvotaso Pyöristetty Riskiperusteinen taso Pyöristetty

Skenaario A 19 19
Erittäin vähäiset 5 000-12 500 0,02 0,38 0 0,38 0
Vähäiset 12 500-20 000 0,14 2,66 3 2,66 3
Jonkin verran merkittävät 20 000-27 500 0,34 6,46 6 6,46 6
Merkittävät 27 500-35 000 0,34 6,46 7 6,46 7
Suuret 35 000-42 500 0,14 2,66 3 2,66 3
Erittäin suuret 42 500-50 000 0,02 0,38 0 0,38 0
Skenaario B 74 74
Erittäin vähäiset 5 000-12 500 0,02 1,48 2 1,48 2
Vähäiset 12 500-20 000 0,14 10,36 10 10,36 10
Jonkin verran merkittävät 20 000-27 500 0,34 25,16 25 25,16 25
Merkittävät 27 500-35 000 0,34 25,16 25 25,16 25
Suuret 35 000-42 500 0,14 10,36 10 10,36 10
Erittäin suuret 42 500-50 000 0,02 1,48 2 1,48 2

Skenaario C 207
Erittäin vähäiset 5 000-12 500 0,02 4,14 4
Vähäiset 12 500-20 000 0,14 28,98 29
Jonkin verran merkittävät 20 000-27 500 0,34 70,38 70
Merkittävät 27 500-35 000 0,34 70,38 71
Suuret 35 000-42 500 0,14 28,98 29
Erittäin suuret 42 500-50 000 0,02 4,14 4



Pilaantuneen maaperän kunnostusten lukumääräiset kustannusarviot Kohteet (lkm)
Kustannus (€) %-osuus kohteista Kynnysarvotaso Pyöristetty Riskiperusteinen taso Pyöristetty

Skenaario A 43 6
Erittäin vähäiset 50 000-125 000 0,02 0,86 1 0,12 0
Vähäiset 125 000-200 000 0,14 6,02 6 0,84 1
Jonkin verran merkittävät 200 000-275 000 0,34 14,62 14 2,04 2
Merkittävät 275 000-350 000 0,34 14,62 15 2,04 2
Suuret 350 000-425 000 0,14 6,02 6 0,84 1
Erittäin suuret 425 000-500 000 0,02 0,86 1 0,12 0
Skenaario B 115 14
Erittäin vähäiset 50 000-125 000 0,02 2,3 2 0,28 0
Vähäiset 125 000-200 000 0,14 16,1 16 1,96 2
Jonkin verran merkittävät 200 000-275 000 0,34 39,1 39 4,76 5
Merkittävät 275 000-350 000 0,34 39,1 40 4,76 5
Suuret 350 000-425 000 0,14 16,1 16 1,96 2
Erittäin suuret 425 000-500 000 0,02 2,3 2 0,28 0
Skenaario C 279
Erittäin vähäiset 50 000-125 000 0,02 5,58 5
Vähäiset 125 000-200 000 0,14 39,06 39
Jonkin verran merkittävät 200 000-275 000 0,34 94,86 95
Merkittävät 275 000-350 000 0,34 94,86 95
Suuret 350 000-425 000 0,14 39,06 39
Erittäin suuret 425 000-500 000 0,02 5,58 6



Pilaantuneisuustutkimusten kustannusarviot Kustannusvälin
keskiarvo (€)

Kohteet
kynnysarvotasoon (lkm) Yhteensä (€) Kohteet riskiperusteiseen

tasoon (lkm) Yhteensä (€)
Kustannus (€)

Skenaario A
Erittäin vähäiset 5 000-12 500 8750 0 0 0 0
Vähäiset 12 500-20 000 16250 3 48750 3 48750
Jonkin verran merkittävät 20 000-27 500 23750 6 142500 6 142500
Merkittävät 27 500-35 000 31250 7 218750 7 218750
Suuret 35 000-42 500 38750 3 116250 3 116250
Erittäin suuret 42 500-50 000 46250 0 0 0 0

Kaikki yhteensä 19 526250 19 526250
Skenaario B
Erittäin vähäiset 5 000-12 500 8750 2 17500 2 17500
Vähäiset 12 500-20 000 16250 10 162500 10 162500
Jonkin verran merkittävät 20 000-27 500 23750 25 593750 25 593750
Merkittävät 27 500-35 000 31250 25 781250 25 781250
Suuret 35 000-42 500 38750 10 387500 10 387500
Erittäin suuret 42 500-50 000 46250 2 92500 2 92500

Kaikki yhteensä 74 2035000 74 2035000
Skenaario C
Erittäin vähäiset 5 000-12 500 8750 4 35000
Vähäiset 12 500-20 000 16250 29 471250
Jonkin verran merkittävät 20 000-27 500 23750 70 1662500
Merkittävät 27 500-35 000 31250 71 2218750
Suuret 35 000-42 500 38750 29 1123750
Erittäin suuret 42 500-50 000 46250 4 185000

Kaikki yhteensä 207 5696250



Pilaantuneen maaperän kunnostusten kustannusarviot Kustannusvälin
keskiarvo (€)

Kohteet
kynnysarvotasoon (lkm) Yhteensä (€) Kohteet riskiperusteiseen

tasoon (lkm) Yhteensä (€)
Kustannus (€)

Skenaario A
Erittäin vähäiset 50 000-125 000 87500 1 87500 0 0
Vähäiset 125 000-200 000 162500 6 975000 1 162500
Jonkin verran merkittävät 200 000-275 000 237500 14 3325000 2 475000
Merkittävät 275 000-350 000 312500 15 4687500 2 625000
Suuret 350 000-425 000 387500 6 2325000 1 387500
Erittäin suuret 425 000-500 000 462500 1 462500 0 0

Kaikki yhteensä 43 11862500 6 1650000
Skenaario B
Erittäin vähäiset 50 000-125 000 87500 2 175000 0 0
Vähäiset 125 000-200 000 162500 16 2600000 2 325000
Jonkin verran merkittävät 200 000-275 000 237500 39 9262500 5 1187500
Merkittävät 275 000-350 000 312500 40 12500000 5 1562500
Suuret 350 000-425 000 387500 16 6200000 2 775000
Erittäin suuret 425 000-500 000 462500 2 925000 0 0

Kaikki yhteensä 115 31662500 14 3850000
Skenaario C
Erittäin vähäiset 50 000-125 000 87500 5 437500
Vähäiset 125 000-200 000 162500 39 6337500
Jonkin verran merkittävät 200 000-275 000 237500 95 22562500
Merkittävät 275 000-350 000 312500 95 29687500
Suuret 350 000-425 000 387500 39 15112500
Erittäin suuret 425 000-500 000 462500 6 2775000

Kaikki yhteensä 279 76912500



Liite 7. Toppilan telakan tutkimusohjelma.



Liite 8. Aikavälin 2022-2026 pilaantuneiden alueiden toimenpiteiden kustannusarviot.

KUNNOSTUSTOIMENPITEET Yhteensä
Ranta-Toppila €

1 MASSANPOISTO
 Maan ja puuparkin kaivu ja lastaus tai läjitys viereen 16 000 €
2 MASSOJEN KULJETUSKUSTANNUKSET (sis. lastauksen)

Pilaantunut maa, Kiertokaari Oy, Rusko (2000 m3*) 18 000 €
Puuparkki, Fortum Riihimäki (2000 m3**) 120 000 €

3 KAATOPAIKKAMAKSUT
Kiertokaari Oy, Rusko
- Pilaantunut maa 115 200 €
Fortum Riihimäki
- Puuparkki 1 000 000 €

4 KAIVANNON TÄYTÖT JA MUOTOILU
Täyttö urkoitsijan toimittamilla hiekkamassoilla, levitys ja tiivistys 57 600 €

5 MUUT KUSTANNUKSET
Kunnostussuunnitelma ja pima-ilmoitus 5 000 €
Kunnostustyön valvonta ja työn ohjaus 5 000 €
Analyysipalvelut kunnostuksen yhteydessä 1 500 €
Loppuraportti 2 000 €

YHTEENSÄ (ALV 0%) 1 340 300 €
ALV 24% 321 672 €
YHTEENSÄ (ALV 24%) 1 661 972 €
*muuntokerroin t/m3 = 1,8
*muuntokerroin t/m3 = 1,0





TUTKIMUSTOIMENPITEET Yhteensä

Toppilan telakka €
1 MAASTOTYÖ

Kaapelien ja putkistojen selvi tys 200 €
Tutkimusten suunnittelu 580 €
Monitoimikairan työvuorohinta (sis. Tarvittavan henkilötyön) 770 €
Pisteiden paikal leenmittaus etukäteen 320 €
Näytteenottaja (maa- ja pohjavesinäytteenotto) ja valvonta 510 €
Ki lometrit kuorma-auto 40 €
GPS-laite 260 €

2 680 €
2 LABORATORIOANALYYSIT

Innov-X-mittaukset (n. 30 näytettä) 150 €
Innov-X-mittaukset, työn osuus 260 €
Metall it (Vna 214/2007*) 130 €
Rilsan näytepussit 40 €
Näytteiden toimitus laboratorioon 30 €
Liukoisuus (tarvittaessa) 490 €

1 100 €
3 RAPORTOINTI

Suunnittel i ja 2 310 €
Työn ohjaus ja laadun varmistus 580 €

2 890 €
YHTEENSÄ (ALV 0%) 6 670 €

ALV 24 % 1 601 €

YHTEENSÄ (ALV 24%) 8 271 €

KUNNOSTUSTOIMENPITEET Yhteensä

Toppilan telakka €
1 MASSANPOISTO

 Maan kaivu ja lastaus tai  läj itys viereen 14 400 €
2 MASSOJEN KULJETUSKUSTANNUKSET (sis. lastauksen)

Pi laantunut maa, Kiertokaari  Oy, Rusko (1700 m3**) 15 300 €
3 KAATOPAIKKAMAKSUT

Kiertokaari  Oy, Rusko
- Pilaantunut maa 97 920 €

4 KAIVANNON TÄYTÖT JA MUOTOILU
Täyttö puhtai lla urakkakohteen kaivunmassoil la, levi tys ja ti ivistys 2 970 €
- Kynnysarvomaiden hyödyntäminen mikäli  rakentamiskelpoisia 7 290 €
Täyttö urkoitsi jan toimittamil la hiekkamassoil la, levi tys ja ti ivistys 24 480 €

5 MUUT KUSTANNUKSET
Kunnostussuunnitelma ja pima-ilmoitus 3 000 €
Kunnostustyön valvonta ja työn ohjaus 5 000 €
Analyysipalvelut kunnostuksen yhteydessä 1 500 €
Loppuraportti 2 000 €

YHTEENSÄ (ALV 0%) 173 860 €
ALV 24% 41 726 €
YHTEENSÄ (ALV 24%) 215 586 €
* As , Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni , Pb, Sb, V, Zn

**muuntokerroin t/m3 = 1,8





Liite 9. MATTI-kohteiden pilaantuneen maaperän toimenpidetarpeet aikavälillä 2022-
2026 Oulun maankäytön toteuttamisohjelman perusteella arvioituna.


