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ALKUSANAT 

Saastuneiden 1naa-alueiden kunnostus on alkanut varsinaisesti vasta 
1990-luvulla, kun saastuneista maista ja niiden olemassa olosta on saatu 
lisää tietoa. Saastuneita maita on puhdistettu jo aiemmin niiden aiheuttamien 
ympäristöhaittojen, etenkin pohjaveden pilaantumistapausten vuoksi. Nykyi
sin kuitenkin saastuneita maita joudutaan kunnostamaan yhä useammin 
silloin, kun kunnissa kaavoituksen kannalta keskeisillä paikoilla olevia 
vanhoja teollisuuskiinteistöjä otetaan uuteen käyttöön. 

Voimakas rakentaminen aiheuttaa paineita saastuneiden maa-alueiden 
kunnostamiselle, etenkin pääkaupunkiseudulla. Kunnostaminen vaatii 
yleensä pikaisia toimia. Saastuneiden maiden tutkiminen ja kunnostaminen 
sekä saastuneiden maamassojen puhdistaminen ovat kuitenkin uusia asioita 
ja vakiintunutta käytäntöä ei ole vielä muodostunut. Hyvien puhdistus
menetelmien puuttumisen lisäksi Uudellamaalla ei ole saastuneille maa
massoille välivarastointipaikkoja, riittävästi käsittelypaikkoja eikä käsitelty
jen massojen loppusijoituspaikkoja. Saastuneiden maiden aiheuttamaa työ
määrää ei myöskään ole huomioitu resurssikysymyksenä. Kaikki tämä 
aiheuttaa viivästymistä asioiden käsittelyssä. 

Saastuneet maat ovat suuri ongelma Uudenmaan läänin alueella ja 
etenkin pääkaupunkiseudulla. Nykyisillä voimavaroilla työskentely vaatii 
kiinteää ja hyvää yhteistyötä sekä eri viranomaistahojen että saastuneiden 
maiden kunnostajien välillä saastuneeksi epäillyn maa-alueen tutkimisesta 
aina kunnostamisen toteuttamiseen saakka. 

Saastuneiden maa-alueiden neuvottelupäivät suunnattiin Uudenmaan 
läänin kuntien eri viranomaistahoille, jotka joutuvat omassa työssään 
tekemisiin saastuneisiin maa-alueisiin liittyvien kysymysten kanssa. Neu
vottelupäivillä paneuduttiin saastuneita maita koskeviin ongelmiin etenkin 
saastuneiden maiden näytteenottoon sekä saastuneitten maitten tutkimuksen 
ja kunnostuksen valvontaan liittyviin kysymyksiin. Neuvottelupäivillä 
kiinnitettiin huomiota myös uusiin ajankohtaisiin asioihin, etenkin saas
tuneisiin sedimentteihin ja vanhojen huoltoasemien kunnostusprojektiin. 

Lopuksi haluan erityisesti kiittää tilaisuuden esitelmöitsijöitä hyvistä 
luennoista ja etukäteen lähetetyistä kirjallisista esityksistä. 

Helsingissä huhtikuussa 1997 

Kaija Savelainen 



4 



5 

SISÄLLYS 

POLTTONESTEIDEN ENTISTEN JAKELUASEMAKIINTEISTÖJEN 7 
SAASTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUSOHJELMA "SOILI" 
Pekka Huttula 

KUNNOSTUSOHJELMAN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT 15 
Pekka Huttula 

VANHOJEN ÖUYSÄILIÖIDEN KARTOITUS-PROJEKTI /~20 
Kari Viitanen 

SUOMEN SAASTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KARTOITUS 
Simo Salo 

SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTAMINEN 
UUDELLAMAALLA 
Jaakko Heinolainen 

25 

SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN TUTKIMUKSEN JA 31 
KUNNOSTUKSEN VALVONTA HELSINGIN KAUPUNGISSA 
Katariina Leminen 

MAAPERÄN NÄYTTEENOTON JA ANAL YTIIKAN LAATUUN 34 
VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN 
TUTKIMUKSISSA 
Helena Dahlbo 

VALTIONJÄTEHUOLTOTYÖT 
Markku Kukkamäki 

39 

YMPÄRISTÖNSUOJELUN EDISTÄMISEEN MYÖNNETTÄVÄT 42 
AVUSTUKSET 
Matts Finnlund 

SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN ED-RAHOITUKSESTA 50 
UUDELLAMAALLA 
Eija Lehtonen 



6 



7 

Pekka Huttula 
Öljyalan Keskusliitto/Öljyalan Palvelukeskus Oy 

POLTTONESTEIDEN ENTISTEN JAKELUASEMAKIIN
TEISTÖJEN SAASTUNEEN MAAPERÄN KUNNOS
TUSOHJELMA "SOILI" 

1. KUNNOSTUSOHJELMAN TAUSTA, PÄÄPIIRTEET JA RAHOITUS 

Ympäristökysymysten painoarvo on jatkuvasti lisääntynyt. Se näkyy 
myös suhtautumisessa maaperän saastumiseen, joka on noussut ·näkyvästi 
esille ympäristökeskustelussa. Öljyalalle ympäristökysymykset ovat erityisen 
tärkeitä. Ala on näkyvä ja toimii vuosikymmenten aikajänteellä. Lyhytnä
köinen, ympäristöä voimakkaasti kuormittava toimintatapa ei tule kysymyk
seen. 

Huoltoasemia tarvitaan kaikkialla siellä, missä ihmiset asuvat ja 
liikkuvat. Näin ollen toimintaa on myös esimerkiksi vesiensuojelun kannal
ta herkimmillä alueilla, joilla on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäris
tönsuojeluun. Nyt onkin otettu tarkasteltavaksi myös maaperän saastuminen 
vanhoissa öljyn jakelupisteissä. Likaantumista on tapahtunut, vaikka toimin
nassa onkin otettu huomioon kulloinkin voimassa olleet määräykset. 

Vanhojen käytöstä poistuneiden ja paistettavien jakeluasemien maape
rän kunnostusprojekti, joka on nyttemmin ristitty SOILI-ohjelmaksi, 
käynnistettiin öljyalan omasta aloitteesta. Vastaavasta toiminnasta on hyviä 
esimerkkejä myös muutamasta muusta maasta (Tanska, Hollanti). Öljyalalla 
on ollut ympäristönsuojeluun liittyviä yhteistyöhankkeita aiemminkin, mutta 
uusi projekti on päänavaus sellaisille hankkeille, jotka tullaan toteuttamaan 
sopimuspohjalta yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. 

Polttonesteiden jakelutoimintaan käytetyt vanhat kiinteistöt muodos
tavat selväpiirteisen kokonaisuuden, ja niiden maaperässä olevat haitta
aineet ovat samankaltaisia. Tämän takia ohjelma on tehokkaasti toteutetta
vissa ja sen ympäristönsuojelulliset hyödyt tulevat olemaan suuret. Ohjelman 
puitteissa voidaan kehittää niin toimintatapoja, työmenetelmiä kuin hallinto
akin. 

Viranomaisten yhteistyövalmiutta osoittaa muun muassa positiivinen 
suhtautuminen projektin rahoitusjärjestelyihin. Öljyala huolehtii merkittäväl
lä yhteisellä rahoituspanoksellaan sellaisten jo suljettujen tai suljettavien 
jakelukiinteistöjen kunnostamisesta, jotka ovat ohjelmaan osallistuvien 
yhtiöiden hallinnassa tai niiden yhteistoimintaosapuolien (huoltoasemakaup-
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piaiden) hallinnassa. Ympäristövastuumielessä isännättömien kohteiden 
kunnostaminen kustannetaan öljysuojarahastosta. Eduskunta on vastikään 
hyväksynyt tähän liittyvän selventävän muutoksen öljysuojarahastosta 
annettuun lakiin. Nykymuodossaanhan öljysuojarahasto on ollut lähinnä 
akuuteissa öljyvahingoissa käytettävä toissijainen korvausrahasto ja ennen 
muuta kuntien materiaalisen öljyntorjuntavalmiuden rahoitusjärjestelmä. 
Öljysuojarahaston rahoitusvalmiutta parannetaan siirtämällä jatkossa osa 
öljyjätemaksun tuotosta öljysuojarahastoon käytettäväksi öljyllä saastuneiden 
maa-alueiden kunnostamiseen. 

Kunnostusohjelmassa voidaan nähdä liittymäkohtia myös ympäristöva
hinkojen toissijaisten korvausjärjestelmien suunnitteluun. Öljyala maksaa jo 
nykyisin öljysuojamaksun ja öljyjätemaksun muodossa eräänlaisia korva
merkittyjä ympäristöperusteisia maksuja. Öljyyn liittyen on siten jo olemas
sa ympäristövahinkojen toissijainen korvausjärjestelmä. Tämän vuoksi öljyä 
ei tule enää rasittaa maksuilla, joita tarvitaan mahdollisiin ympäristövahin
kojen yleisiin toissijaisiin rahoitusjärjestelmiin. Nyt käynnistettävä ohjelma 
täydentää osaltaan öljyalan panostusta, kun ala hoitaa toiminnastaan aiheu
tuneiden haittojen poistamista. Alan kollektiivinen panostus ulottuu näin 
ollen myös ns. vanhojen saastumistapausten hoitamiseen. Muiden teollisuu
denalojen ristiinsubventioihin öljyalalla ei sen sijaan ole haluja .. 

SOILI-ohjelman kokonaiskustannusarvio on enintään 200 milj. mark
kaa, josta öljysuojarahaston osuus olisi 50 - 100 milj. markkaa riippuen 
kuunastettavien kiinteistöjen luonteesta eli ts. siitä, kuinka paljon ryhmiin, 
"isännättömät" tai "öljy-yhtiöiden hallinnassa olevat" tulee kunnostettavia 
kohteita. 

Ohjelmasta tehtiin kehyssopimus (kunnostussopimus) ympäristöminis
teriön, Öljyalan Keskusliiton, Suomen Kuntaliiton, oy Esso ab:n, Neste 
Markkinointi Oy:n (Neste Kide ja Kesoil) sekä oy Shell ab:n kanssa 
19.11.1996. Lisäksi em. öljy-yhtiöt tekivät keskinäisen sopimuksen alan 
oman rahoitusosuuden hoitamisesta ohjelmalle (rahoitussopimus). Hallituk
sen esitys öljysuojarahastolain muuttamiseksi annettiin samaan aikaan 
eduskunnalle. 

Kunnostussopimuksen mukaan hankkeen toimeenpanoyksikkönä toimii 
Öljyalan Keskusliiton kokonaan omistama yhtiö Öljyalan Palvelukeskus Oy. 
Koko hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomais
ten kanssa. 

Kunnostettavien kohteiden ja maaperässä olevien haitta-aineiden 
samankaltaisuuden vuoksi hankkeen on katsottu olevan tehokkaasti toteutet
tavissa. Yhteishankkeella saadaan selviä synergiaetuja. 

2 KUNNOSTUSOHJELMAN ORGANISOINTI 

2.1 Johtoryhmä 

Ohjelmalla on laajapohjainen johtoryhmä, jossa ovat edustettuina ÖKL, 
rahoittajatahot (öljyalan markkinointiyhtiöt ja ympäristöministeriö) ja 
Suomen Kuntaliitto sekä pysyvänä asiantuntijana Suomen Y mpäristökeskus. 
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Johtoryhmä päättää kohteiden valinnasta ohjelmaan ja niiden aikatau
luttamisesta, kunnostusohjelman talousarviosta sekä vuotuisesta toimin
takertomuksesta. Johtoryhmä myös valvoo ohjelman täytäntöönpanemista 
ylipäänsä. 

2.2 Saastuneen kiinteistön sisällyttäminen kunnostusohjelmaan 

Ohjelmaan päästäkseen kiinteistön omistajan tai kiinteistön omistajan 
suostumuksella muun haltijan tulee laatia kunnostusohjelmalle hakemus 
kohteen kunnostamisesta. Hakemukset toimitetaan Öljyalan Palvelukeskuk
selle. Käytännön järjestelyistä jäljempänä lähemmin. 

Ohjelman puitteissa suljettavaksi tarkoitetut kohteet (öljy-yhtiöiden 
rahoitusjärjestelmä) on ilmoitettava ohjelmaan 31.12.1997 mennessä ja 
suljettava yhden (1) vuoden kuluessa ohjelmaan hyväksymisestä. Jos 
toimintaa ei lopeteta asetetun määräajan kuluessa, raukeaa kohteen kunnos
taminen ohjelman puitteissa. 

Muut eli ns. isännättömät aikaisemmin suljetut kohteet (öljysuojara
haston rahoitus) on ilmoitettava ohjelmaan vuoden 2002 loppuun mennes
sä. 

Hakemuksen kiinteistön sisällyttämisestä saneerausohjelmaan ,voi tehdä 
myös kunta, jos kiinteistö on kunnan hallinnassa. Tarkoituksena· on, että 
öljysuojarahaston rahoituksella kunnostettavaksi tulevat kohteet tulisivat 
ohjelmaan ensisijaisesti alueellisten ja paikallisten viranomaisten selvitysten 
pohjalta ja suosittelemina. Mitään estettä ei kuitenkaan ole sille, että yksi
tyinen kiinteistönomistaja tekee hakemuksen myös suoraan ohjelmalle. 
Tällöin kuitenkin ohjelman puolelta otetaan yhteys alueelliseen ja paikalli
seen viranomaiseen ja pyydetään näkemyksiä hakemuksesta. 

Hakemuksesta tulee riittävästi ilmetä, että kohde täyttää seuraavat 
kunnostusohjelmaan pääsyn peruskriteerit: 

a) Öljy-yhtiöiden hallinnassa olevat 
toiminnan harjoittaja lopettaa jakeluasematoiminnan kyseisellä 
liikepaikalla; ja 
lainsäädäntö tai alalla yleisesti noudatettavat ympäristön
suojelu- ja turvallisuusperiaatteet edellyttäisivätjakeluasemalla 
huomattavia muutoksia teknisiin järjestelmiin ja suojaustasoon. 

b) "Isännättömät" 
alueella on aikaisemmin harjoitettu polttonesteiden kaupallista 
jakelutoimintaa, joka tai johon välittömästi liittynyt toiminta 
(kuten ajoneuvojen huolto tms.) on aiheuttanut todennäköisesti 
maaperän likaantumista öljyllä; ja 
alueellinen ympäristökeskus tai kunta esittää puhdistustarpeen 
selvittämistä Gos hakemus tulee suoraan, kannanotto selvitys
tarpeesta pyydetään aluekeskukselta ohjelman puolesta). 

Puhdistustarve selvitetään erikseen alustavan kohdearvion jälkeen. 
Hakemusvaiheessa saastumisesta ei siten tarvitse esittää pitävää näyttöä. Jos 
luotettava näyttö saastumisesta kuitenkin on käytettävissä, tulee se esittää 
hakemuksen yhteydessä. Hakemus sinänsä ei vielä luo oikeutta alueen kun
nostamiseen ohjelman puitteissa. 
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Hakemus alueen kunnostamisesta ohjelman puitteissa on tehtävä 
ohjelman johtoryhmän vahvistamalla vakiosopimuslomakkeella. 

Hakija sitoutuu hakemuksessa siihen, että Öljyalan Palvelukeskus Oy 
tulee kunnostushankkeen aikana toimimaan kiinteistön omistajan tai muun 
haltijan puolesta alueen maaperän ja pohjavesien kunnon selvittämisessä, 
kohteen priorisoinnissa suhteessa muihin kunnostushankkeisiin kuin myös 
kunnostamisen toteutusajankohdan määräämisessä sekä hallintoasioiden 
hoitamisessa toimivaltaisen viranomaisen kanssa (viranomaisen päätökset 
puhdistustasosta ja käytettävistä menetelmistä). 

Jos kohteen osalta on kyse toiminnassa olevan jakelupisteen sulkemi
sesta, hakija ilmoittaa ohjelmaan liittymisen tapahtuvan yhteisymmärrykses
sä huoltoasematoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen osapuolten 
kesken. 

Hakijalla on oikeus peruuttaa hakemus ennen kuin kiinteistö on tullut 
hyväksytyksi ohjelmaan. 

2.3 Kiinteistön hyväksyminen kunnostusohjelmaan 

Johtokunta voi hyväksyä kiinteistön kunnostusohjelmaan, mikäli 
a) kiinteistö on ilmoitettu ohjelmaan 2.2 kohdan muka~sesti ja se 

täyttää muutoin siinä kohdassa esitetyt kriteerit, 
b) hakija on suorittanutjäljempänä 2.4 kohdassa mainitun ilmoit

tautumismaksun (ei koske ns. isännättömiä kohteita), 
c) palvelukeskuksen teettämän tai muun luotettavan selvityksen 

mukaan kiinteistöllä on ryhdyttävä jätelain tai jätehuoltolain 
mukaisiin maaperän tai pohjaveden kunnostamistoimenpiteisiin 
ja kunnostamistarve on aiheutunut kiinteistöllä harjoitetusta 
polttonesteiden vähittäismyyntipisteenä toimimisesta, ja 

d) kiinteistön kunnostaminen on ympäristönsuojelullisista syistä 
perusteltua muut samanaikaisesti ja aikaisemmin ohjelmaan 
ilmoitetut ja em. a-c -kohtien ehdot täyttävät kiinteistöt ja 
käytettävissä olevat varat huomioon ottaen. 

Kunnostusohjelman johtoryhmä päättää kiinteistön hyväksymisestä 
kunnostusohjelmaan. Sopimus kiinteistön omistajan ja Öljyalan Palvelukes
kuksen välillä tulee voimaan ja hakijaa ja muuta suostumuksen antajaa 
sitovaksi em. johtoryhmän päätöksellä, josta ilmoitetaan hakijalle kirjallises
ti. 

2.4 Maksut 

Öljy-yhtiöiden ja niiden yhteistoimintaosapuolien hallinnassa olevan 
kiinteistön omistajalta peritään 20 000 markan maksu (ilmoittautumis
maksu). Maksu peritään, kun alustavan seulonnan jälkeen kiinteistöllä on 
päätetty ryhtyä sen saastuneisuuden ja kunnostustarpeen selvittämiseen. 
Maksua ei suoriteta takaisin, vaikka aluetta ei otettaisi kunnostusohjelmaan 
tai hakija peruuttaisi hakemuksen. Maksun katsotaan tällöin kattavan ainakin 
osan kiinteistön maaperän saastuneisuuden tutkimisesta ohjelmalle aiheutu
neista kuluista. 
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Ohjelmaan hyväksytyn kiinteistön omistajalle tai muulle haltijalle ei 
tule kunnostustoimenpiteistä muita kustannuksia. 

Jakelupistekiinteistön kunnostamisella ohjelman puitteissa tarkoitetaan 
vain öljyllä likaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista sekä 
mahdollisesti siinä yhteydessä edellytettäviä maanalaisiin varastointira
kenteisiin kohdistuvia toimenpiteitä. 

Tontilla oleviin rakennuksiin ja muihin maanpäällisiin rakenteisiin tai 
niiden perustuksiin mahdollisesti kohdistuvat toimenpiteet eivät kuulu 
ohjelman yhteisrahoituksen piiriin. 

Mikäli jokin sopijapuoli (öljy-yhtiö) on maksanut sopimuksen aikana 
jonkin kunnostusohjelmaan hyväksytyn suljettavan kiinteistön osalta kustan
nuksia tai muita kuin jäljempänä 2.5 kohdassa tarkoitettuja korvauksia, 
nämä voidaan korvata palvelukeskuksen varoista siltä osin kuin johtoryhmä 
harkintansa mukaan katsoo niiden aiheutuneen toimenpiteistä, jotka olisivat 
kuuluneet kiinteistön kunnostushankkeeseen ohjelman puitteissa. 

2.5 Rajoitukset ja sanktiot 

Mikäli SOILI-ohjelmassa kunnostettavaksi hyväksytyllä kiinteistöllä 
ryhdytään harjoittamaan sopijapuolen (hakijan) tai kolmanne~ toimesta 
nestemäisten polttoaineiden jakelutoimintaa Gakeluasematoimintaa) ennen
kuin kymmenen (10) vuotta on kulunut siitä kun kiinteistön kunnostaminen 
on hyväksytysti saatettu loppuun sopimuksen mukaisesti, on kiinteistön 
omistaja tai em. tavalla sopimusta rikkonut sopijapuoli velvollinen korvaa
maan Öljyalan Palvelukeskukselle sen vaatimuksesta kaikki kiinteistön 
tutkimisesta ja kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset palvelukeskuksen 
laskujen mukaisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen laskettuna 
laskujen eräpäivästä niiden maksupäivään ja kohtuullisine hallintokuluineen 
(8 % sanotuista kustannuksista, kuitenkin vähintään 30 000 markkaa) 
vähennettynä kiinteistön omistajan suorittamilla maksuilla (Öljy-yhtiöiden 
yhteisrahoituksella kunnostetun kiinteistön käyttörajoitus) 

Kun kiinteistön maaperän kunnostaminen rahoitetaan öljysuojarahaston 
varoista (suljettu jakeluasema, joka ei ole öljy-yhtiön eikä yhteistoiminta
osapuolen hallinnassa ja joka täyttää muut öljysuojarahastolaissa tai sen 
nojalla säädetyt vaatimukset), on kiinteistön omistaja velvollinen korvaa
maan öljysuojarahastolle öljysuojarahaston vaatimuksesta kaikki kiinteistön 
kunnostamisesta aiheutuneet kulut ÖPK:n laskujen mukaisesti korkolain 
mukaisine viivästyskorkoineen laskettuna laskujen eräpäivästä niiden 
maksupäivään ja kohtuullisine hallintokuluineen (8 % sanotuista kuluista, 
kuitenkin vähintään 30 000 markkaa), jos sopimuksen mukaisesti kunnos
tettavaksi hyväksytty kiinteistö myydään öljysuojarahastosta annetun asetuk
sen muuttamisesta annettavassa asetuksessa säädettävän ajan kuluessa 
(ilmeisesti 5 v), taikka kiinteistöllä ryhdytään harjoittamaan sopijapuolen tai 
kolmannen toimesta nestemäisten polttoaineiden jakelutoimintaa Gakelu
asematoimintaa) ennenkuin kymmenen (10) vuotta on kulunut siitä kun 
kiinteistön kunnostaminen on hyväksytysti saatettu loppuun kunnostussopi
muksen mukaisesti (Öljysuojarahaston rahoituksella kunnostetun kiinteistön 
luovutusrajoitus ). 
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2.6 Ohjelman toimeenpanoyksikkö 

Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa kunnostusohjelman toi
meenpanemisesta johtoryhmän antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
Palvelukeskuksen tulee kilpailuttaa ohjelman täytäntöönpanemisessa käyttä
miään konsultteja ja urakoitsijoita sekä muita töiden suorittajia sekä noudat
taa kaikissa toimissaan kustannustehokkuuden periaatetta. 

Palvelukeskuksen tulee aluksi käynnistää johtokunnan osoittamien 
kohteiden saastumisasteen arviointi. Arvioinnissa käytetään ulkopuolisia 
päteväksi todettuja konsulttipalveluita. 

Palvelukeskus suunnitteluttaa johtokunnan hyväksymät yksittäiset 
kunnostushankkeet ja valitsee toteuttajaurakoitsijan. Urakan tultua suorite
tuksi palvelukeskus suorittaa kohteen lopputarkastuksen arviointikonsultin 
raportin perusteella ja esittää suoritetun kunnostuksen alueellisen ympäristö
keskuksen hyväksyttäväksi. 

Kunnostusohjelman kustannukset maksetaan palvelukeskuksen tililtä 
laskujen perusteella. 

2. 7 Projektipäällikkö 

Kunnostusohjelman koordinoimisesta, konsulttiyhteyksistä sekä urak
kasopimusten tekemisestä ja projektiseurannan järjestämisestä vastaa palve
lukeskuksen asettama projektipäällikkö. Projektinjohtopalveluja koskeva 
sopimus on tehty Jaakko Pöyry-yhtymään kuuluvan JP-Talotekniikka Oy:n 
kanssa. Vastuullisena projektipäällikkönä toimii Seppo Nikunen. 

Öljy-yhtiöt ovat lisäksi sitoutuneet kunnostussopimuksessa avustamaan 
lisäksi kukin mahdollisuuksiensa mukaan korvauksetta ohjelman täytäntöön
panemisessa. Kysymykseen tulee tällöin lähinnä yhtiöistä saatavan tieto
taidon hyväksikäyttäminen sekä asiantuntijoiden konsultointi. 

2.8. Saastumisen arviointikonsultti 

Päteväksi todettu konsultti suorittaa palvelukeskuksen toimeksiannosta 
kohteen maaperätutkimukset, luokittelee tutkimuksen perusteella kohteeri 
saastumisasteen ja laatii kohteesta riskiarvion kunnostustarpeen arviointia ja 
priorisointia varten. Kunnostuksen tultua loppuun suoritetuksi konsultti ottaa 
kohteen maaperästä tarvittavat näytteet ja laatii kohteesta palvelukeskukselle 
loppuraportin. 

2.9 Saneerausurakoitsija 

Pätevä urakoitsija toteuttaa alueen kunnostamisen palvelukeskuksen 
toimeksiannosta ja valvomana saastuneen maaperän kunnostamista koskevia 
säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä lupaehtoja noudattaen. 

2.10 Kohteiden priorisointi ja saneerausmenettely 

Ensimmäiseksi on tarkoitus puhdistaa suurimman ympäristö- tai 
terveysriskin aiheuttavat kiinteistö ( esim. tärkeän pohjavesialueen pilaantu-
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misvaara) Prioriteettijärjestys tulee määrätä samojen ympäristönsuojelupe
rusteiden mukaan sekä suljetun jakelupisteen että kunnostusohjelmaan 
ilmoitettavan suljettavan jakelupisteen osalta. 

Maa-aines kunnostetaan jätelain edellyttämälle tasolle, joka riippuu 
kunkin alueen olosuhteista sekä alueen tulevasta käyttötarkoituksesta eli 
kohteen riskiarviosta. Kunnostushankkeen hyväksyy alueellinen ympäristö
keskus. 

Yksittäisen kohteen kunnostushankkeen osalta noudatetaan Suomen 
Ympäristökeskuksen ja Öljyalan Keskusliiton julkaisussa "Käytöstä poiste
tun huoltoasemakiinteistön maaperän saneeraaminen" annettuja menet
telyohjeita. Kansiomuotoon laadittu käsikirja on saatavissa palvelukeskuk
sesta omakustannushintaan ja sitä voidaan käyttää hyväksi myös muissa 
kuin SOILI-ohjelman kunnostushankkeissa. 

2.11 Viranomaisyhteydet; valvonta ja luvat 

Saastuneen maaperän kunnostamista valvoo kaikissa tapauksissa alu
eellinen ympäristökeskus, joka on myös jätelainsäädännön mukaan lupavi
ranomainen. Ympäristökeskuksella on sekä ohjaava asiantuntijarooli (koh
teiden prioriteettijärjestystäja ehdotettu ja toimenpiteitä koskeva konsultointi) 
että lupaviranomaisen rooli. ·· 

Hallintomenettelynä on vanhojen saastuneiden alueiden kunnostamista~ 
pauksissa (likaantuminen tapahtunut ennen 1.1.1994, joka oli jätelain 
voimaantuloaika) pääsääntöisesti jätehuoltoilmoitus taijätehuoltosuunnitelma 
sekä uudemmissa tapauksissa jätelain mukainen jätelupa. 

Palvelukeskus toimii viranomaiseen päin kiinteistön omistajan tai 
kiinteistön haltijan valtuuttamana ja käyttää tämän puhevaltaa. 

2.12 Öljysuojarahasto 

Öljysuojarahaston johtokunta päättää vuosittain ohjelmalle myönnettä
västä korvausennakosta rahastolle esitetyn toiminta- ja taloussuunnitelman 
perusteella. 

Ohjelman johtoryhmän on esitettävä suunnitelmassa hankekohtainen 
luettelo ohjelmaan esitetyistä kiinteistöistä sekä niitä koskevat alustavat 
kunnostustöiden kustannusarviot Suunnitelmaan on liitettävä ympäristömi
nisteriön lausunto esitettyjenkunnostushankkeidenkiireellisyysjärjestyksestä. 

Öljysuojarahaston johtokunnalla on oikeus poistaa sen rahoituksella 
kunnostettavaksi esitetty kiinteistö ohjelmasta. 

Kunnostusohjelman johtoryhmä toimittaa öljysuojarahastolle toimin
takertomuksen yhteydessä vuosittain tilintarkastajien hyväksymän kiinteistö
kohtaisen selvityksen myönnetyn korvauksen käytöstä, jonka perusteella 
varojen myöntämisedellytysten olemassaolo voidaan todeta. 

3. KUNNAN ROOLI KUNNOSTUSOHJELMASSA 

Kunnan roolia kunnostusohjelmassa ei varsinaisesti ole määritelty kun
nostusohjelmaa koskevissa pääsopimuksissa. Suomen Kuntaliitto yhtenä 
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sopijapuolena tullee lähiaikoina järjestämään kunnostusohjelmasta kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisille myös omaa informaatiota. 

Öljyalan puolelta katsottuna kunnan rooli on kuitenkin erittäin merkit
tävä etenkin selvitettäessä ns. isännättömiä kohteiden sisällyttämistä ohjel
maan. Kunnan etujen mukaista on pyrkiä selvittämään, löytyykö kunnan 
alueelta todellisia riskikohteita nimenomaan aikaisemmin suljettujen jakelu
asema- tai muiden jakelupistekiinteistöjen joukosta. Epäilyttävissä tapauk
sissa kiinteistön omistajia on syytä rohkaista hakemaan kiinteistönsä kun
nostusohjelmaan tarkempia selvityksiä varten. Avustamisen hakemuslomak
keiden täyttämisessä ja sopimusehtojen selvittämisessä voisi myös luonte
vasti katsoa kuuluvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin. 

Saastuneen maaperän saneeraustarpeen laukaisee usein suunnitelma 
alueen ottamisesta muuhun käyttöön. Maankäytön suunnittelijana oikeastaan 
vain kunnalla on alueen tulevasta käytöstä tai sen varalta tehdyistä suunni
telmista luotettava tieto. Kunnalla voi luonnollisesti olla myös puhtaasti oma 
intressi valvottavana. Osa ns. isännättömistä kohteista saattaa olla kunnan 
hallinnassa, jolloin kunta mahdollisesti tulee olemaan hakijana ohjelmaan. 

Jos kunnalta vuokratulla kiinteistöllä harjoitettava huoltoasematoiminta 
lopetetaan ja kiinteistö esitetään haettavaksi SOILI-ohjelmaan, hakemisen 
tulee luonnollisesti tapahtua yhteisymmärryksessä toiminnanharjoittajien ja 
maanomistajan eli kunnan kesken. Alueen vastaista käyttöä koskevien 
tiukkojen rajoitusten vuoksi ohjelmaan ei voida hyväksyä sellaista lopetetta
vaa kunnan omistamaa huoltoasemakiinteistöä, jonka kunta haluaisi vastai
suudessakin säilyttää huoltoasemakäytössä. 
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Pekka Huttula 
Öljyalan Keskusliitto/Öljyalan Palvelukeskus Oy 

KUNNOSTUSOHJELMAN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT 

Kunnostusohjelman käytännön järjestelyjä sivuttiin osittain jo edellä 
olevassa esityksessä. 

Ohjelman toimeenpanemisesta vastaa 
Öljyalan Palvelukeskus Oy 
PL 188 
00131 HELSINKI 
Puh. (09) 6226150 
Fax (09) 62261510 
Sähköposti: office@oil.fi 

Hakemuslomakkeita ja ohjelmasta kertovaa yleisesitettä saa palvelu
keskuksesta sekä suomen että ruotsin kielellä. Tarvittaessa myös hakemusten 
tekemisessä ohjataan. 

Projektinhoito- ja teknisistä kysymyksistä vastaa 
JP-Talotekniikka Oy 
Projektipäällikkö Seppo Nikunen 
Puh. (05) 5418 400 
Fax (05) 5418 411. 

Ohjelma käynnistetään kuluvan vuoden aikana ns. pilat-hankkeilla. 
Tarkoituksena on löytää yhteensä n. 40 tutkittavaa kohdetta, joilla tutki
mukset ja konsulttiselvitykset tehdään jo kuluvan kevään aikana. Näiden 
joukosta löytynee n. 20 puhdistamista edellyttävää kiinteistöä, joilla työt on 
tarkoitus aloittaa tulevan kesän aikana. Öljy-yhtiöiden pilat-kohteita 
koskevat viralliset hakemukset on melkein kaikki jo saatu. Ns. isännättömiä 
kohteita koskevia hakemuksia on sisällä noin puolet. 

Pilat-hankkeilla testataan koko projektiorganisaation toimivuutta sekä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa. Kokemukset ja niiden perusteella tehtävät 
johtopäätökset heijastuvat kymmenvuotisen ohjelman varsinaiseen toteutuk
seen. 
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Johtoryhmä 

SOILI-ohjelman johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukau
dessa. Kokouksissa käsitellään johtoryhmän päätöstä edellyttävät asiat. 
Lisäksi johtoryhmälle raportoidaan ohjelman edistymisestä, kuten nyt pilat
vaiheessa mm. hakemustilanteesta, konsulttitarjouksista sekä projektiaika
tauluun liittyvistä kysymyksistä. 

Yhteydenpito aluekeskuksiin ja kuntiin 

Projektiorganisaatio pitää säännöllistä yhteyttä kaikkiin aluekeskusten 
nimeämiin yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöille toimitetaan kuukausittain 
aina johtoryhmän kokouksen jälkeen yhteenvetotaulukko ohjelmaan haetuis
ta kohteista. 

Niiden kuntien ympäristöviranomaisille, joiden alueelta kohteita on 
haettu ohjelmaan, ilmoitetaan näistä kohteista viipymättä, ellei projektiorga
nisaatiolle ole selvää, että kunnalla jo on tieto tästä. 

Toteutukseen osallistuvien osapuolien toiminnot 

Kunnostusohjelman toteutukseen osallistuvien osapuolien toimintoja on 
kuvattu oheisessa liitteessä tapahtumien etenemisjärjestyksessä. Taulukkoon 
on osapuolina otettu seuraavat tahot: Öljyalan Palvelukeskus Oy, Konsultti, 
Alueellinen ympäristökeskus ja Kiinteistön omistaja (yksityinen, yhtiö, kunta 
yms.). 

Kunnostushankkeen toteutuskaavio 

Kunnostushankkeen toteutusta yksittäiseen jakelupistekiinteistön 
näkökulmasta on niin ikään kuvattu liitteenä olevassa kaaviokuvassa. 
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VANHOJEN ÖLJYSÄILIÖIDEN KARTOITUS-PROJEKTI 

Projektin lähtökohdat 

Hyvinkään kaupungin vesijohtovesi otetaan paaos1n taajaman alla 
olevasta pohjavesiesiintymästä. Tämän vuoksi maahan upotettujen öljysäili
öiden aiheuttama riski on poikkeuksellisen suuri. Tiedot säiliöiden lukumää
ristä ja kunnosta ovat olleet puutteellisia, mutta niidenkin perusteella voi 
arvella, että pohjavesialueella saattoi olla paljonkin huonokuntoisia säiliöitä. 
Tilanne piti selvittää. 

Hanke aloitettiin vuonna 1992. Tarkoituksena on selvittää miten paljon 
Hyvinkäällä on säiliöitä, ovatko niiden määräaikaistarkastukset kunnossa ja 
onko säiliöt poistettu asianmukaisella tavalla. 

Selvityksessä käytetyt tietolähteet 

Lähtötiedot selvitystyölle kerättiin seuraavista eri viranomaisten 
hallussa olleista pöytäkirjoista ja luetteloista: 
1. Pöytäkirjat paloviranomaisten uusille öljylämmityslaitoksille tekemistä 

katsastuksista. 
2. Paloviranomaisten saarnat kopiot öljysäiliöiden määräaikaistarkastuk

sista. 
3. Vesilaitoksen pitämä luettelo käytöstä poistetuista öljysäiliöistä, jotka 

se on tarkastanut. 
Mitään toimivaa rekisteriä, joka olisi sisältänyt kaikki säiliöt ja josta 

olisi voinut tarkistaa tietyn säiliön tilanteen ei ollut olemassa. 

Muut selvityksessä käytetyt tietolähteet olivat: 
1. Hyvinkään Lämpövoima Oy:ltä saatiin luettelo kaukolämpöön liitetyistä 

kiinteistöistä. 
2. Sähkölaitokselta saatiin luettelo sähkölämmitteisistä taloista. 
3. Lehtitiedotteilla, paikallisradioilla ja joukkokirjeillä pyydettiin kiin

teistöjen omistajia ilmoittamaan tiedot lämmitystavasta. 
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Selvitystyön tulokset 

Tehdyn selvitystyön tulokset olivat lyhyesti seuraavat: 
1. Koko Hyvinkäällä on vuosien 1955 - 1993 välisenä aikana ollut 

käytössä n. 2 900 öljysäiliötä. 
2. Näistä on poistettu käytöstä n. 660, mutta poistotarkastus on tehty vain 

260:lle 
3. Maan alla olevia teräksisiä öljysäiliöitä on vielä käytössä n. 1 700 ja 

näistä pohjavesialueella noin puolet. Näistä n. 70 %:lla on määräai
kaistarkastus myöhässä tai kokonaan tekemättä ! 

4. Pohjavesialueella, joista kaupunki pääosin ottaa talousvetensä on siis 
n. 2 000 m3 kevyttä polttoöljyä roostuvissa säiliöissä, joiden tarkastuk
set on pääosin lyöty laimin. 
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Simo Salo 
Suomen ympäristökeskus 

SUOMEN SAASTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KARTOITUS 

Suomen vesistöjen varrella on esiintynyt ja esiintyy runsaasti teolli
suutta, jossa kemikaaleja joko tuotetaan tai kulutetaan ja jonka jätevesien 
mukana niitä on voinut ja voi edelleenkin joutua vesistöihin. Myös saastu
neiden maa-alueiden kartoituksen yhteydessä paljastui lukuisa joukko ranta
vyöhykkeillä sijaitsevia tuotanto ym. laitoksia, kuten korjaamoja, jätteen
käsittelylaitoksia, sahoja ja kyllästämöjä, joista onnettomuuksien tai muiden 
päästöjen seurauksena on aiheutunut maaperän sitä kautta myös vesistöjen 
saastumista. · 

Nykyisin kemikaalien haittavaikutukset vesistöihin tiedostetaan hyvin, 
ja useiden tuotanto- ym. laitosten toimilupiin kuuluukin velvoite jätevesien 
tarkkailusta. Haitallisten aineiden esiintymistä vesistöissä on tarkkailtu 60-
luvulta lähtien. Niinpä tiedossa onkin, että raskasmetallien ja orgaanisten 
kemikaalien esiintyminen vesistöissä on paikkapaikoin ollut runsasta, mutta 
pitoisuudet pahimmin saastuneilla alueilla ovat alkaneet laskea. Huomionar
voista on kuitenkin, että käytetyt tarkkailumenetelmät ilmentävät lähinnä itse 
veden kemikaalipitoisuuksia tai kemikaalien kertymistä vesieliöstöön. 

Vasta viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota siihen, että monet 
yhdisteet - varsinkin orgaaniset - sitoutuvat kiintoainekseen ja sedimentoi
tuvat sen mukana vesistöjen pohjalle. Lisäksi tiedetään, että metallien ohella 
monet ympäristölle haitalliset orgaaniset yhdisteet ovat luonnossa varsin 
pysyviä, tai että myös niiden hajoamistuotteet ovat ympäristölle haitallisia. 
Tästähän on saatu kokemusta myös saastuneiden maa-alueiden yhteydessä. 
Onkin todennäköistä, että vuosikymmenten saatossa vesiin joutuneita 
kemikaaleja olisi hautautunut pohjasedimentteihin, joista ne esim. ruoppaus
ten yhteydessä saattaisivat lähteä liikkeelle. 

Pohjasedimentteihin hautautuneista kemikaaleista saatiin selvä osoitus 
mm. Kymijoella, kun Myllykosken vesivoimalaitoksen laajennustöiden 
vesistövaikutusten tarkkailun yhteydessä havaittiin erittäin korkeita dioksii
ni- ja furaanipitoisuuksia ruopattavissa massoissa. Myös Jyväskylän yli
opiston Kymijoella tekemissä tutkimuksissa on havaittu Kuusankosken ala
puolisiin sedimentteihin sitoutuneen runsaasti mm. polykloorifenoleja (PCP), 
polykloorattuja dibentso-p-dioksiineja (PCDD) ja polykloorattuja dibentso:. 
furaaneja (PDDF, Paasivirta 1996). 

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) aloitettiin 1996 Kymijokipro
jekti (KYPRO), jotta joen sedimenttien kontaminaatioasteesta saataisiin tar
kempi kuva. Projektin tavoitteena on 1) kartoittaa Kymijoen ja sen edustan 
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1 Kymijoen pintasedimenttien dioksiini- ja furaanipitoisuuksia ITEQ
arvoina sedimentin kuiva-ainetta kohti (1996). 

sedimenttienja eliöstön aromaattisten organoklooriyhdisteiden (PCA) konta
minaation alueellinen laajuus, 2) mallintaa yhdisteiden kulkeutuminen 
jokiuomassa ja kerääntyminen eliöstöön, 3) selvittä kontaminaation vaiku
tuksia erityisesti pohjaeläimistöön sekä 4) määrittää mahdolliset toksikologi
set riskit ihmisille ja eläimille. 

KYPROsta tähän mennessä saatujen analyysitulosten perusteella 
korkeimmat dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuudet mitattiin Kymijoen 
yläosalla välillä Keitti-Anjalankoski (Koskenalusjärvi). Kansainvälisenä 
toksisuusekvivalenttina laskettuna (ITEQ) olivat pitoisuudet tällä alueella 
0,006 - 0,08 mg kg-1 ITEQ-arvona sedimentin kuiva-ainetta kohti (kuva 
1 ). Saastuneelle maaperälle esitetty raja-arvo Suomessa - 0,0005 mg kg-1 

ITEQ-arvona - ylittyi siten tällä alueella kymmen-satakertaisesti. Sedi
menteille ei ole asetettu Suomessa virallisia ohje- tai raja-arvoja. Ana
lyysitulokset Kymijoen sedimenteistä viittaavat siihen, että puun sinisty
misen estoon käytetyn KYS:n hajoamis- ja muuntumistuotteet olisivat siellä 
yksi merkittävimmistä likaantumisen aiheuttajista. 

Koko maan sedimenttien tilan selvittämiseksi aloitettiin SYKEssä 
Ympäristöministeriön toimeksiannosta vuonna 1996 Suomen saastuneiden 
sedimenttien kartoitus-projekti. Tutkimuksessa selvitetään olemassa olevien 
tietojen pohjalta mahdollisten saastuneiden järvi- joki- ja merisedimenttien 
sijaintia ja määrää. Lisäksi selvitetään saastumista aiheuttavia toimintoja 
sekä sedimentteihin mahdollisesti kertyneitä haitallisia yhdisteitä ja raskas
metalleja. Projekti on luonteeltaan esiselvitys, ja sen tulosten pohjalta 
laaditaan tarkempi tutkimussuunnitelma, jonka puitteissa suoritetaan perus
teellisempi sedimenttien saastuneisuuden kartoitus ja sedimenteistä mahdol
lisesti aiheutuvien ympäristö- ja terveysriskien arviointi. 
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Esiselvityksen aluksi koottiin eri tietokannoista ja kyselyistä kaikki ne 
laitokset ja muut kohteet, joilla tiedetään tai epäillään olleen tai olevan 
vaikutuksia pintavesiin. Tällaisia laitoksia voivat olla esim. vesistön lähellä 
sijaitsevat maaperän saastumista aiheuttaneet laitokset tai laitokset, jotka 
ovat johtaneet tai johtavat kuormittavia jätevesiä vesistöön. Sedimentteihin 
kohdistuvista vaikutuksista ei käytettävissä olevassa materiaalissa ollut 
arvioita. Pohjatiedot selvitykseen poimittiin Saastuneiden maa-alueiden 
selvityksen (SAMASE, Puolanne, ym. 1994) yhteydessä kootusta tietokan
nasta, Suomen ympäristökeskuksen Ympäristötietokantaan sisältyvästä 
teollisuuden vesiensuojelurekisteristä sekä 197 4 teollisuuslaitoksille suunna
tun kemikaalien ja myrkkyjen käyttöä koskevan tiedustelun vastauksista 
(Ruoppa 1977). Näistä lähteistä löytyi kaikkiaan 1000 mainitun kriteerin 
täyttävää kohdetta, joista kolmasosa sijaitsi entisen Helsingin vesi- ja 
ympäristöpiirin alueella. Näissä luvuissa on mukana jonkin verran sellaisia
kin kohteita, jotka tulevat esim. päästöjensä tyypin perusteella karsiutumaan 
lopullisesta luettelosta. Toisaalta em. kyselyjen jälkeen on löytynyt myös 
uusia kohteita, jotka eivät sisälly esitettyihin lukuihin. Kohteiden lopullista 
määrää ei vielä tässä vaiheessa pystytä arvioimaan .. 

Koottu materiaali lähetettiin alueellisille ympäristökeskuksille tarkistet
tavaksi ja päivitettäväksi. Aluekeskuksissa arvioidaan myös mahdollisuus 
siihen, onko ko. laitoksilla ja kohteilla todennäköistä vaikutusta sediment
teihin. Aluekeskuksia pyydetään myös lisäämään tiedot sellaisista tiedossa 
olevista päästöjä aiheuttaneista tai aiheuttavista kohteista sekä saastuneiksi 
tiedetyistä tai epäillyistä sedimenttialueista, jotka eivät sisälly em. lähteisiin. 

Aluekeskusten tarkistama ja täydentämä aineisto kootaan raportiksi 
vuoden 1997 aikana. Sen lisäksi, että saatujen tietojen pohjalta tehdään 
edellä mainittu jatkotutkimussuunnitelma, voidaan tuloksia hyödyntää mm. 
teollisuuden jätevesien tarkkailun ja vesistöjen vedenlaadun tarkkailun 
suunnittelussa, vesistöalueiden kunnostuksen suunnittelussa, ruoppausten 
yhteydessä sekä muussa maankäytön suunnittelussa ja ohjauksessa. 
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SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTAMINEN 
UUDELLAMAALLA 

Saastuneen maan kunnostuspäätökset Uudenmaan ympäristökeskuksessa 

Viimeisten kahden vuoden aikana saastuneiden maa-alueiden kunnos
taminen on käynnistynyt ripeästi Uudellamaalla. Uudenmaan ympäristökes
kus on toimintansa aikana (1.3.1995-) antanut 41 päätöstä saastuneiden 
maa-alueiden kunnostamisesta ja maiden käsittelystä. Yli 40 % kunnosta
mispäätöksistä on annettu polttonesteiden jakeluasemille öljyhiilivety
yhdisteiden likaaman maan puhdistamiseen. 

Saastuneen maan kunnostamisen viranomaismenettely 

Jätelain 77 §:n mukaan maaperän saastumisessa, joka on tapahtunut 
ennen jätelain voimaantuloa 1.1.1994, alueellinen ympäristökeskus, Uudel
lamaalla Uudenmaan ympäristökeskus, määrää saastuneen alueen puhdista
misesta. Vanhojen saastuneiden alueiden kunnostamisessa noudatetaan 
jätehuoltolain ja jätehuoltoasetuksen mukaisia säännöksiä. Jos saastunut maa 
kaivetaan pois, ja viedään muualla käsiteltäväksi, on saastunut maa jätelain 
3 §:n ja jäteasetuksen 3 §:n mukaista jätettä. 

Jätehuoltoilmoitusmenettelyä (Jhl21 a §)noudatetaan saastumistapauk
sissa, joissa saastunut alue voidaan kaivaa ylös ja kuljettaa käsiteltäväksi 
luvalliseen käsittelypaikkaan. Kun saastunut maa käsitellään paikan päällä, 
ratkaistaan asia jätehuoltolain 21 §:n mukaisena jätehuoltosuunnitelmana 
ympäristölupamenettelylain mukaisesti. Samoin menetellään, jos saastuneet 
maat eristetään tai jos kunnostustoimet edellyttävät esimerkiksi pitkäaikaista 
suoto- tai pohjaveden seurantaa. 

Jätelain voimaantulon 1.1.1994 jälkeisissä saastumistapauksissa mää
räysvalta alueen puhdistamisesta on jätelain 24 §:n mukaisesti alueelliselle 
ympäristökeskukselle. Saastuneen alueen jäteasetuksen 11 §:n kohdan 29 ja 
ympäristölupamenettelyasetuksen 1 §:n kohdan 28 mukainen ympäristö
lupahakemuksen ratkaiseminen kuuluu alueelliselle ympäristökeskukselle. 

Jätelain 55 §:n mukaisen päätöksen voi kunnan ympäristöviranhaltija 
tai kunnan ympäristölautakunta antaa tapauksissa, jossa jätteestä tai sen 
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käsittelystä aiheutuu välitöntä tai ilmeistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle 
tai jos onnettomuuden tai muun vastaavan tilanteen yhteydessä on ryhdyt
tävä viivytyksettömiin toimiin. 

Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt jätelain 55 §:n mukaisen 
lupamenettelyn soveltamisen vähäisissä saastuneen alueen kunnostamisissa, 
kuten huoltoasemien säiliönvaihdon yhteydessä tehtävään massanvaihtoon 
tai metalleilla likaantuneen (pitoisuudet alle Ympäristöministeriön muistion 
5/1994 ohjeeilisten raja-arvojen) maan kunnostamiseen. Edellytyksenä 
menettelyn käytölle on, että Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja 
osallistuu asiasta käytäviin neuvotteluihin ja tarkastaa kunnan ympäristövi
ranhaltijan kirjoittaman ratkaisun ennen päätöksen allekirjoittamista. 

Seikkaperäisillä tutkimuksilla laadulliseen kunnostamiseen 

Ensisijaisia tutkimus- ja kunnostuskohteita ovat pohjavesialueella, ve
sistön ja asutuksen läheisyydessä sijaitsevat toiminnat sekä kaavoituksessa 
teollisuusalueista asuin- ja virkistyskäyttöön muuttuvat kohteet. Kunnostuk
sen kiireellisyyteen vaikuttavat myös haitta-aineen kokonaismäärä maa
aineksessa, aineen ominaisuudet sekä ympäristö- ja terveysvaarallisuus, 
maaperän laatu sekä orsi- ja pohjaveden sijainti. 

Saastuneen alueen tutkimisen aloittamisesta tulisi tiedottaa sekä kunnan 
ympäristöviranhaltijalle että Uudenmaan ympäristökeskukselle. Käytännössä 
näytteenoton aikaisen valvonnan suorittaa useimmiten kunnan ympäristövi
ranhaltija. Uudenmaan ympäristökeskus on yleisenä periaatteena esittänyt, 
että ennen näytteenoton aloittamista kunnostukseen ryhtyvä taho, paikallinen 
ympäristöviranomainen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja tarkas
tavat saastuneen alueen tutkimussuunnitelman. Tutkimustulosten valmistut
tua järjestetään neuvottelutilaisuus, joissa arvioidaan mahdollinen lisätutki
mustarve, ja selvitetään kunnostuksen toteuttamisessa tarvittava lupa sekä 
sovitaan hankkeen toteuttamisaikataulusta. Lupahakemukseen liitetään 
yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma, josta ilmenee vähintään kiinteistö
rekisteritiedot ja alueen omistustiedot, kunnostusmenetelmät, maaperän 
puhdistustavoitteet, käytettävät analysointimenetelmät ja -laitteet, paistetta
vien saastuneiden maiden sijoituspaikat, maaperän puhtauden varmentami
nen sekä arvio alueen ja kunnostamisen aikaisista ympäristöriskeistä. 

Viime vuosina kiusallisiksi ovat muodostuneet huoltoasemien saastu
neen maan kunnostukset, joissa tutkimukset ja osin kunnostuksetkin on tehty 
ilman viranomaisvalvontaa. Valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on 
varmistaa, että alue on tutkittu riittävällä tarkkuudella, ja että maaperästä on 
analysoitu oikeat yhdisteet. Käytäntö on osoittanut, että kattavalla tutkimuk
sella useimmiten vältytään kunnostustyön aikaisista ikävistä yllätyksistä, 
jotka viivyttävät työn valmistumista ja tuovat lisäkustannuksia. 

Vanhojen saastuneiden alueiden tutkimusaineiston hankinnassa kunnan 
viranhaltijoiden paikallistuntemus on tärkeä tietolähde. Kuntien arkistoista 
voi löytyä alueen kunnallistekniseen rakentamiseen ja rakennusvalvontaan 
liittyviä asiapapereita. Paloviranomaisilla on usein tietoa sattuneista onnet
tomuuksista ja muista häiriötilanteista. Lisäksi paikallisviranhaltijat tietävät 
alueen historiasta sekä tuntevat usein tuotantolaitosten nykyisiä ja eläkkeellä 
olevia työntekijöitä. 
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Lupahakemuksen käsittelyn kompastuskivet 

Kunnostussuunnitelman sisältö on vaihdellut lyhyistä ylimalkaisista 
suunnitelmaluonnoksista laajoihin tieteellisiin katsauksiin. Hakemusten 
täydentäminen sekä oleellisen tiedon etsiminen vie paljon aikaa ja venyttä
vät siten hakemuksen käsittelyaikaa. Paikallisviranomaisen, Uudenmaan 
ympäristökeskuksen ja hakijan keskinäisellä vuoropuhetulla ja yhteistyöllä 
on ratkaiseva merkitys hankeaikataulun mukaisen kunnostamisen toteutumi
seen. 

Suunnitelmallinen lupaprosessi koostuu kolmesta kiinteästi toisiinsa 
kietoutuvasta kokonaisuudesta. Hakuvaiheessa määritellään saastumisen 
luonne, mahdollinen lisätutkimustarve sekä tarvittava lupa kunnostus
menetelmästä ja saastumisen ajankohdasta riippuen. Käsittelyvaiheessa 
alueellinen ympäristökeskus valmistelee kunnostuspäätöksen esitetyn 
kunnostussuunnitelman pohjalta. Seurantavaihees§~~~lueellinen ympäristö
keskus suorittaa yhteistyössä paikallisen viranomaisen kanssa kunnostustyön 
viranomaisvalvonnan ja hakija kirjoittaa raportin suoritetuista kunnostustoi
menpiteistä sekä maaperän puhtauden varmennuksesta. 

Uudenmaan ympäristökeskuksessa on ratkaisua odottamassa yli 20 
saastuneen maan kunnostamis- ja käsittelyhakemuksia Tällä hetkellä jäte
huoltoilmoituspäätöksen ja määräysten käsittelyaika on noin kolme·kuukaut
ta. Ympäristöluvista päätös on odotettavissa varmimmin reilun puolen 
vuoden kuluttua. Kiireellisissä tapauksissa lupahakemukset yritetään käsitellä 
lyhyemmässä ajassa. Luparuuhkan johdosta Uudenmaan ympäristökeskus 
korostaa, että lupahakemukset tulisi toimittaa vähintään neljä kuukautta 
ennen kunnostuksen aloittamista. 

Saastunutta vai likaista maata 

Saastuneen maan luokittelussa sovelletaan Ympäristöministeriön 
muistion 5/1994 mukaisia ohje- ja raja-arvoja. Haitta-aineen kokonaismää
rä maa-aineksessa sekä ympäristö- ja terveysvaarallisuus että saastuneen 
maan kokonaismäärä ovat niinikään olennaisia saastuneen maan luokittelun 
kriteerejä. Maat, joiden haitta-aineen pitoisuudet ylittävät raja-arvon, ovat 
pääsääntöisesti ongelma jätteitä. Jäteasetuksen 3 §:ssa ja sen liitteissä esite
tään ominaisuudet, joiden perusteella jäte luokitellaan ongelmajätteeksi. 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 1027/1996 on esitetty seikkape
räinen luettelo vaarallisista aineista ja siinä esitettyjä varoitusmerkintöjä 
voidaan soveltaa jätteen haitallisuuden luokitteluun. Likaantuneiksi maiksi 
luokitellaan yleensä sellaiset maat, joiden keskimääräiset pitoisuudet sijoit
tuvat ohje- ja raja-arvopitoisuuksien välille. 

Maaperä on pääsääntöisesti puhdistettava, jos ohjearvopitoisuudet 
ylittyvät. Kunnostustarpeen ja puhdistustavoitteen määrittelyssä keskeisenä 
aineistona käytetään kunnostuskohteen lähiympäristön luontaisia pitoisuuksia 
sekä tapauskohtaisesti kunnostettavaa aluetta ympäröivän teollisuus- tai 
muun vastaavan toiminnan aiheuttamaa taustakuormitusta. Geologian tutki
muskeskuksen tutkimusten mukaan Uudellamaalla moreenin hienoaineksessa 
arseenipitoisuuden keskiarvo on 4,8 mg/kg ja maksimipitoisuus 205 mg!kg. 
Lyijypitoisuuden keskiarvo on 12,1 mg!kg ja maksimipitoisuus 96,9 mg!kg. 
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Teollisuus, liikenne ja esimerkiksi ampumaratato1mmta aiheuttavat 
paikoitellen taustapitoisuuden merkittävää kohoamista. Esimerkiksi Tikkuri
lassa lyijypitoisuus on keskimääräistä korkeammalla, sillä vuosina 1929-
1984 toiminut Grönbergin lyijysulatto levitti ilmapäästön kautta lyijyä 
laajalle alueelle. 

Saastuneiden maiden käsittelytarve ja kaatopaikkakelpoisuus 

Saastuneen maan käsittelytarpeen (kompostointi, betonointi yms.) ja 
kaatopaikkakelpoisuuden määrittelyssä sovelletaan edellä mainittuja ohje
ja raja-arvoja sekä tarkastellaan haitta-aineen kokonaismäärää maa-ainek
sessa, poistettavan maan kokonaismäärää sekä aineen ympäristö- ja ter
veyshaittoja. Maiden käsittelyvaatimuksen yleisenä kriteerinä on pitoisuus, 
joka ylittää Ympäristöministeriön muistion 5/1994 raja-arvotason. Kaato
paikkakelpoisina voidaan pitää maita, joiden keskimääräiset pitoisuudet 
sijoittuvat ohje- ja raja-arvon väliin. Kaivun yhteydessä poistettavat maat, 
joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat ohjearvon, soveltuvat kaatopaikalle 
peitemaaksi tai läjitettäväksi hyvin hoidetulle maankaatopaikalle. 

Öljyllä saastuneen maan käsittelynä käytetäänkompostointiaja poltta
mista. Maat, joiden pitoisuus alittaa raja-arvotason (kevyellä polttoöljyllä 
1 000 mg!kg), voidaan sijoittaa hyvin hoidetulle kaatopaikalle. Mikäli 
kunnostusalueen läheisyydessä sijaitsee öljyisten maiden kompostointi- tai 
polttolaitos, on tarkoituksenmukaista käsitellä myös raja-arvopitoisuuden 
alittavat maat. 

Bensiinihiilivedyillä saastuneen maan puhdistamisessa ensisijainen 
menetelmä on paikan päällä tapahtuva huokosilmapuhdistus, mikäli alueen 
maaperäolosuhteet ovat suotuisat. Huokostuksessa maaperässä olevat 
helposti haihtuvat hiilivety-yhdisteet imetään maahan asennettujen putkisto
jen kautta ilmaan. Uudenmaan ympäristökeskus on päätöksissään edellyttä
nyt, että asutuksen läheisyydessä ja taajama-alueilla huokoskaasut kerätään 
talteen suodattimella. Poiskaivettavat bensiiniä sisältävät maat on toimitetta
va käsiteltäväksi, eikä niiden kaatopaikkasijoittamista pidetä bensiinin 
haitallisten ominaisuuksien johdosta asianmukaisena käsittelynä. 

Metalleilla saastuneen maan käsittelyssä betonointi on tällä hetkellä 
ainoa yleisesti käytössä oleva menetelmä. Betonoitujen massojen loppusijoi
tuspaikoiksi soveltuvat kaatopaikat, jotka käytöstä poistamisenkin jälkeen 
luokitellaan erityisalueiksi. Kaatopaikoilla massat voidaan hyötykäyttää 
kenttien ja teiden tukirakenteina. Haitta-aineen luonteesta, betonoidun 
massan keskimääräisistä pitoisuuksista sekä haitta-aineen liukoisuudesta 
riippuen massojen sijoituspaikoiksi voidaan tapauskohtaisesti harkita teolli
suusaluetta tai muuta aluetta, jossa maaperä on epäpuhtauksien vaikutuksille 
alttiina. 

Saastuneen maan kunnostuksen hallittu toteuttaminen 

Vanha sanonta toteaa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sama 
pätee saastuneen maan kunnostamiseen. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on 
varmistaa, että päätöksessä annettuja ehtoja noudatetaan. Erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota kaivun aikaiseen saastuneen alueen rajaamiseen sekä 
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saastuneiden, likaantuneiden ja ylijäämämaiden erittelyyn että ohjaamiseen 
käsittely- ja loppusijoituspaikkoihin. Saastuneiden maiden poiston jälkeen 
otettavilla varmistusnäytteillä todennetaan, että asetetut maaperän puhtauden 
vaatimukset on saavutettu. 

Metalleja sekä helposti haihtuvia yhdisteitä sisältävien maiden kaivun 
aikainen työsuojelu on tärkeä osa kunnostussuunnitelmaa. Tällä hetkellä 
työsuojelu mainitaan varsin usein sivulauseessa ja ohitetaan kevyellä 
valistuksella. Suomen ympäristökeskus on alkuvuodesta 1997 julkaissut 
saastuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluoppaan. 
Kirjasessa on lueteltu eräiden aineiden terveydelliset haitta-ainevaikutukset 
ja tarvittavat suojausvälineet. Lisäksi julkaisussa on esitetty mallilomake 
turvallisuussuunnitelmasta. 

Loppuraportin merkitys 

Loppuraportin tarkoituksena on esittää selkeä kokonaiskuva suoritetuis
ta kunnostustoimista ja maaperän puhtaudesta kunnostuksen jälkeen. Vali
tettavasti useimmat saastuneen maan kunnostuksen loppuraporteista ovat 
huolimattomasti suunniteltuja ja sisällöltään vaikeasti ymmärrettäviä. 
Erityisesti haitallisen yhdisteen pitoisuudet maaperässä kunnostuksen jälkeen 
sekä arvio maaperään jääneen aineen ympäristöriskeistä ja sijainnista on 
monissa raporteissa epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti esitetty. 

Loppuraportti on merkittävä asiakirja erityisesti pohjavesialueella 
suoritetuissa kunnostuksissa ja lopetettujen toimintojen kohdalla. Uuden
maan ympäristökeskuksessa on käytäntönä, että lopetettujen huoltoasemien 
loppuraportti tarkastetaan. Raportista annetaan kirjallinen tiedote, jossa 
pyydetään joko täydentämään raporttia tai todetaan ettei raportista ole 
huomauttamista. 

Tulevaisuuden näkymiä 

Lähitulevaisuudessa valtioneuvosto antanee päätöksen eräistä ympäris
tövaarallisten aineiden pitoisuuksien ohjearvoista maaperässä. Päätös toimisi 
merkittävänä työkaluna saastuneen maa-alueen alustavassa riskien arvioin
nissa ja ohjeellisena riskienhallinnan ohjauksen välineenä. Lisäksi voimaan
tulevat kaatopaikkamääräykset vaikuttavat jätteiden luokitteluun, ja todennä
köisesti kiristävät kaatopaikalle toimitettavien likaantuneiden maiden 
laatuvaatimuksia. 

Lupia tulee Uudenmaan ympäristökeskuksen ratkaistaviksi entistä 
enemmän lähivuosien aikana. Oletettavaa on, että jo tiedossa olevien 
kunnostusta odottavien kohteiden lisäksi uusia enemmän tai vähemmän 
likaisia kohteita tulee esiin etenkin vanhojen teollisuusalueiden muuttuessa 
asuin- ja virkistyskäyttöä palveleviksi alueiksi. Tämän johdosta on erityisen 
tärkeää kehittää ja hioa paikallisviranomaisen, Uudenmaan ympäristökes
kuksen ja kuunostajan välistä yhteistyötä alueen tutkimisesta aina loppura
portin kirjoittamiseen saakka. 

Käytöstä poistettujen huoltoasemien kunnostusprojekti on ensimmäinen 
laaja ja kunnianhimoinen saastuneiden maiden siivousurakka. Projektin 
tarkoituksena on kartoittaa koko Suomen alueelta vanhojen polttonesteiden 
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jakeluasemien maaperän laatu, ja tarvittaessa kunnostaa alueet monikäyttöä 
vastaavaan tilaan. Etusijalla ovat pohjavesialueilla ja muuten herkillä alueilla 
sijaitsevat polttonesteiden jakeluasemat 

Erityisenä ongelmana Uudellamaalla on saastuneiden maiden välivaras
tointi-, käsittely- ja loppusijoituspaikkojen puute. Seurauksena on jo ilmen
nyt hankkeiden toteutumisen viivästymistä. Uudellemaalle tarvittaisiin 
pikaisesti öljyisten maiden polttolaitos, Itä- ja Länsi-Uudellemaalle öljyis
ten maiden kompostointikenttä sekä metalleilla saastuneille maille väli varas
tointi- ja loppusijoituspaikkoja. 
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SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN TUTKIMUKSEN JA 
KUNNOSTUKSEN VALVONTA HELSINGIN KAUPUN
GISSA 

Saastuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostaminen Helsingissä 

Helsingissä kunnostettavista saastuneista maa-alueista suuriniman osan 
omistaa kaupunki. Tämän vuoksi kohteiden tutkimusten ja kunnostamisen 
valvonta kohdistuu usein kaupungin omien hallintokuntien tehtäviin. 

Aikaisemmin ympäristöviranomaiset ottivat enemmän osaa tutkimusten 
ja kunnostamisten suunnitteluun, mutta nykyään kaupungin ympäristö
keskuksella on mahdollisuus ainoastaan valvoa saastuneiden maa-alueiden 
kunnostamista kaavoituksen alusta jälkivalvontaan asti. 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa saastuneisiin maa-alueisiin 
liittyvissä tehtävissä työskentelee kuusi henkilöä, joista neljä kokopäiväises
ti. Tällä hetkellä Helsingissä on vireillä yli 70 kohdetta, joissa joko selvite
tään aikaisempia toimintoja, tehdään tutkimuksia tai kunnostetaan maaperää. 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluyksikkö 
arvioi kaavoitukseen liittyvien ympäristöselvitysten riittävyyden ja valmiste
lee ympäristölautakunnan kaavalausunnot Ympäristövalvontayksikkö vastaa 
kaavoitusvaiheesta alkaen saastuneiden maiden kartoitusten, tutkimusten, 
suunnittelun ja kunnostuksen valvonnasta. 

Kaavoitukseen liittyvä valvonta 

Helsingissä uusien kaavoitettavien alueiden maaperä on lähes aina li
kaantunut aikaisemmasta toiminnasta. Niillä on toiminut teollisuutta, erilai
sia varastoja, varikkoja, jätevedenpuhdistamoja, kaatopaikkoja, huoltoasemia 
tai ne sijaitsevat täyttöalueella. 

Kaupungin ympäristökeskus valvoo, että kaavoituksessa otetaan huo
mioon alueen saastuneisuus sekä selvitetään tutkimuksilla alueen tilanne·, 
kunnostustarve ja alustavat kunnostuskustannukset 
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Tutkimusten valvonta 

Jos saastunut alue on kaupungin omistuksessa, kaupun
kisuunnitteluvirasto tai kiinteistövirasto tilaa tutkimussuunnitelmat ja tutki
mukset konsulteilta. Työohjelmat tarjouspyyntöjä varten on tehty yhteistyönä 
siten, että kaupungin ympäristökeskus vastaa työohjelmien saastuneiden 
maiden asiantuntemusta vaativasta osasta. Konsulttien valinnassa ja ohjauk
sessa ympäristökeskus on myös aina mukana. Ympäristökeskus tarkastaa ra
portit ennen niiden luovuttamista tilaajalle. Näin pyritään varmistamaan 
selvitysten ja suunnitelmien oikeellisuus ja riittävyys. Vastaavaa menettelyä 
pyritään käyttämään myös, jos kyseessä on yksityinen maanomistaja. 

Helsingin ympäristökeskus valvoo tutkimuksia myös kentällä. Usein 
ympäristötarkastaja seuraa näytteenottoa koko tutkimuksen ajan. Valvonnan 
lisäksi näytteenotossa mukana olemalla saa runsaasti tietoa alueen maape
rästä. 

Useimpien konsulttien kanssa yhteistyö toimii hyvin. Joissakin tapauk
sissa tutkimuksista ei kuitenkaan ole ilmoitettu, jolloin näytteenottoa ei ole 
valvottu ja tuloksia joudutaan arvioimaan sen mukaisesti. 

Kunnostussuunnittelun valvonta 

Tutkimusten valmistuttua tilataan konsultilta kunnostussuunnitelma. Ti
laajana toimii useissa tapauksissa rakennuttaja eli rakennusvirasto. Suunni
telman tilaaja voi myös olla alueen rakentamisprojekti tai alueen omistaja. 

Kaupungin ympäristökeskus tarkastaa aina kaupungin omistuksessa 
olevasta alueesta laaditun kunnostussuunnitelman ennen sen luovuttamista 
tilaajalle. Tällä menettelyllä pyritään siihen, että suunnitelma täyttäisi ympä
ristöluvan edellytykset. 

Luvat 

Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa neuvotellaan kaikista kunnos
tushankkeista alusta asti. Yhteistyö ennen varsinaista lupavaihetta vähentää 
kaikkien osapuolten työtä ja säästää aikaa. 

Maanomistaja hakee kunnostukselle Uudenmaan ympäristökeskukselta 
ympäristöluvan tai tekee jätehuoltoilmoituksen. Pienimmissä tapauksissa 
kuten huoltoasemien säiliönvaihdoissa tai yllätyksellisissä tilanteissa on 
käytetty Uudenmaan ympäristökeskuksen harkinnan mukaan myös jätelain 
55 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä, jolloin kaupungin ympäristökeskus voi 
tehdä ilmoituksesta päätöksen nopeasti. 

Kunnostamisen valvonta 

Helsingissä on kunnostettu esimerkiksi useita huoltoasematontteja, öl
jysatama-alue ja kaasulaitoksen tontti. Ympäristökeskus valvoo kaikkia 
kunnostustöitä useimmissa tapauksissa päivittäisillä työmaakäynneillä,joiden 
avulla valvotaan lupaehtojen toteutumista ja havaitaan poikkeukselliset ti
lanteet. 
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Saastunut maaperä kunnostetaan Helsingissä usein esirakentamistöiden 
yhteydessä. Tällöin rakentaminen ja kunnostaminen etenevät rinnakkain, 
mikä aiheuttaa ongelmia yllätyksellisissä tapauksissa johtuen työmaiden 
kiireisestä aikataulusta. 

Herttoniemen entisen öljysatama-alueen kunnostaminen kesti lähes 
kolme vuotta. Aluetta valvoi ympäristötarkastaja käymällä paikan päällä 
lähes joka päivä, pahimpina aikoina useita kertoja päivässä. Tutkimustulos
ten ja tarkastajan havaintojen perusteella alueelta kaivettiin pois lähes 400 
000 tonnia likaantunutta maata. 

Rakennusluvat 

Ympäristökeskus on tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvontaviraston 
kanssa, joka rakennuslupia myöntäessään kiinnittää huomiota saastuneille 
maille rakennettavien talojen rakentamistapaan. Saastuneelle maalle annetta
vista rakennusluvista rakennusvalvontavirasto pyytää kaupungin ympäristö
keskuksen lausunnon. 

Jälkitarkkailun valvonta 

Uudenmaan ympäristökeskus antaa päätöksessään ehdot saastuneen 
alueen jälkitarkkailulle. Helsingin kaupungin ympäristökeskus valvoo 
ehtojen toteutumista kentällä. 

Kaupungin ympäristökeskus valvoo myös puhdistetulle maalle raken
netun talon sisäilman puhtautta. Joissakin tapauksissa on tarkistettu alapoh
jien tiiveys savukokein ja tutkittu sisäilman haitallisten yhdisteiden pitoi
suuksia. 

Lopuksi 

Saastuneiden maa-alueiden tutkimusten ja kunnostamisen valvonta on 
helpottunut viime aikoina, koska eri osapuolet ovat vähitellen ymmärtäneet 
omat tehtävänsä asiassa ja etenkin ympäristöviranomaisten mukaan ottami
sen tärkeyden jo alkuvaiheessa. Toki asiassa on vielä parantamisen varaa. 

Lisäksi alueellisen ja kaupungin ympäristökeskuksen välinen työn ja 
vastuun jakaminen on selkeytynyt. Saastuneiden maa-alueiden kunnostami
nen Helsingissä vaatii kaikkien alueen saastuneista maa-alueista vastaavien 
viranomaisten työpanosta ja jatkuvaa yhteistyötä. 
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Helena Dahlbo 
Hämeen ympäristökeskus 

MAAPERÄN NÄYTTEENOTON JAANALYTIIKAN LAA
TUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ SAASTUNEIDEN 
MAA-ALUEIDEN TUTKIMUKSISSA 

Näytteenoton merkitys 

Saastuneiden maa-alueiden tutkimus- ja valvontatyön ketjussa näyt
teenotto muodostaa aloituslenkin, jota seuraavat analytiikka, tulosten tulkin
ta, riskien arviointi, kunnostustarpeen arviointi sekä mahdollinen kunnostus 
valvontoineen. Näytteenoton merkitystä tässä ketjussa ei voida painottaa 
liikaa, sillä huolimattomasti suunniteltu ja toteutettu näytteenotto voi johtaa 
kaikkien seuraavien lenkkien epäonnistumiseen. Näytteenoton oikea ja 
laadukas toteutus säästää usein sekä aikaa, vaivaa että rahaa kun esim. 
vältytään turhilta uusinnoilta ja pystytään arvioimaan kunnostettavat massa
määrät tarkasti. 

Saastuneiden maa-alueiden tutkimus- ja valvontatyössä tarvittavien 
edustavien ja luotettavien näytteiden saaminen on kuitenkin usein ongelmal
lista. Näytteitä otettaessa ei aina tiedetä mitä kaikkea niistä tulisi tutkia. 
Saastunut maaperä on usein monimuotoinen ja sisältää analyyseja häiritseviä 
tekijöitä. Näytteenoton ohella häiriöitä ja kontaminaatioita voi aiheutua 
kuljetuksen, säilytyksen ja näytteiden esikäsittelyn aikana. Lisäksi analysoi
tavat aineet voivat muuntua tai esim. haihtua säilytyksen aikana. 

Seuraavassa on koottuna joitakin asioita maaperänäytteenoton ja koko 
tutkimus- tai valvontaketjun laadun tarkkailemiseksi ja parantamiseksi. 

Näytteenottosuunnitelma 

Näytteenottoa varten tulee aina laatia suunnitelma. Suunnitelmaa varten 
tarvitaan tutkittavasta alueesta mahdollisimman paljon taustatietoja, kuten 
(Assmuth ym. 1992): 
- mitä toimintoja alueella on ollut tai on ja niiden sijainti 
- mitä kemikaaleja toiminnoissa on käytetty 
- geologiset/hydrologiset tiedot alueesta 

Suunnitelmassa esitetään mistä ja miten näytteet otetaan, minkälaisia 
astioita tarvitaan (riippuu tutkittavista yhdisteistä), miten näytteenotto 
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dokumentoidaan, miten näytteitä säilytetään, kuljetetaan ja missä ja milloin 
näytteet voidaan analysoida. Olennaisena osana suunnitelmaa on myös 
mahdollisten vaaratilanteiden kartoitus sekä työsuojelun suunnittelu. Suun
nitteluvaiheessa tulee olla kiinteässä yhteydessä laboratorioon, jossa näytteet 
tutkitaan. Laboratorio voi antaa ohjeita mm. näyteastioista sekä sopivasta 
näytteenottoajankohdasta. Käytännössä maastotöissä joudutaan kuitenkin 
monesti tilanteisiin, joita ei etukäteen ole voitu ottaa huomioon. 

1Väytteenottokalusto ja näyteastiat 

Yleisperiaatteina näytteenotossa tulee olla näytteenottovälineiden ja 
säilytysastioiden puhtaus ja mahdollisimman inertti valmistusmateriaali. 
Raskasmetallinäytteiden ottamista metallisella kalustolla tulee välttää. 
Kalustossa on käytettävä sellaisia voiteluaineita, jotka eivät häiritse tutkitta
vien aineiden analysointia ( esim. kasvisöljyä käytettävä öljyllä saastuneilla 
mailla). 

Näytteenottokalusto puhdistetaan eri näytepisteiden välillä mekaanisesti 
tai kemiallisesti mikäli mahdollista. Näytepisteet voidaan käydä läpi puh
taimmasta likaisimpaan, jolloin kontaminoitumisriski vähenee. Tämän 
toteuttamiseksi tarvitaan taustatietoja alueen toimintojen sijainnista ja haitta
aineiden todennäköisistä pitoisuuksista. Ennakkotietoa pitoisuuksista voidaan 
saada mm. kentällä suoritettavilla analyyseilla (Dahlbo ym. 1994). 

Näyteastiat valitaan siten, ettei astioista aiheudu kontaminaatiota 
näytteisiin, haitta-aineet eivät pääse haihtumaan ( esim. kaasunäytteet 
muovipullon seinämän lävitse) eikä kiinnittymään näyteasioiden pintaan eikä 
astia reagoi näytteessä olevien yhdisteiden kanssa ( esim. fluoridi · lasin 
kanssa). Muita näyteastioiden valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
puhdistus- ja uudelleenkäyttömahdollisuus, avaamisen helppous, vesi- ja 
kaasutiiveys, saatavuus ja hinta. Näyteastioita tulee varata riittävästi, sillä 
usein joudutaan samasta pisteestä ottamaan näytteitä moniin eri astioihin 
määrityksistä ja määritystarkkuudesta johtuen. Näyteastioiden valinnassa 
tulee konsultoida laboratoriota. Harvoin määritettävien yhdisteiden ollessa 
kyseessä voi laboratorio joutua 'valmistamaan' (pesemään) näyteastian varta 
vasten, jolloin tähän on varattava aikaa. 

Maanäytteet, joista analysoidaan vain epäorgaanisia yhdisteitä ( esim. 
metalleja), voidaan pakata muoviseen, tiiviskantiseen astiaan tai kaksinker
taiseen muovipussiin ( elintarvikelaatua). Orgaanisia haitta-aineita haettaessa 
suositellaan yleensä näytteiden pakkaamista lasiastiaan, jonka kannessa on 
teflonkalvo. Haihtuvia yhdisteitä ( esim. liuottimet) sisältävät näytteet 
pakataan ilmatiiviisti siten, että näyteastia täyttyy kokonaan. 

Näytteiden kuljetus ja säilytys 

Näytteiden väärä säilytys voi helposti pilata etenkin orgaanisten 
yhdisteiden määritykseen aiotut näytteet. Näytteiden ominaisuudet pyritään 
säilyttämään näytteenottohetkeä vastaavina myös kuljetuksen ja säilytyksen 
ajan. Siksi näytteet tulee pakata erittäin huolellisesti (särkymisen välttämi
seksi) ja sulkea tiiviisti (mm. haihtuvien yhdisteiden karkaamisen estämi
seksi). Eri näytesyvyyksien, pisteiden, osa-alueiden ja kohteiden näytepussit 



36 

ja -astiat on yleensä syytä pakata erikseen esim. suuriin muovisäkkeihin tai 
laatikoihin. 

Maanäytteisiin ei yleensä käytetä kemiallisia kestävöintiaineita, vaan 
näytteet säilytetään pimeässä ja viileässä ( + 4°C). Pakastaminen ja sulat
taminen rikkovat kiinteän näytteen rakennetta. Pakastaminen normaalissa 
lämpötilassa ei myöskään täysin estä tutkittavien aineiden biologista ja 
kemiallista hajoamista (Assmuth ym. 1992). Pakastaminen sopii näytteille, 
joista analysoidaan liuottimeen uuttaen helposti hajoavia, orgaanisia yhdis
teitä (Joutti ja Korhonen 1989). Yleisesti ottaen näytteet tulisi analysoida 
mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. 

Näytteiden edustavuus ja näytetyypit 

Saastuneiden maa-alueiden ja yleensäkin maaperän heterogeenisen 
koostumuksen takia edustavien näytteiden saaminen voi olla vaikeaa. 
Näytteenoton edustavuutta voidaan lisätä kasvattamalla näytteiden luku
määrää. Kustannukset kuitenkin yleensä rajoittavat näytteiden lukumäärää. 
Kuitenkin näytteitä on syytä heti alussa ottaa riittävästi, sillä uudet maasto
käynnit nostavat kustannuksia. 

Näytepisteiden edustavaan sijoittamiseen voidaan käyttä~. erilaisia 
malleja: harkinnanvaraista otantaa, systemaattista otantaa tai satunnaisotan
taa. Taustatietojen määrä ja laatu ratkaisevat sen miten näytepisteet kohtee
seen sijoitetaan (Assmuth ym. 1992, Mroueh ym. 1996). 

Näytteiden edustavuutta voidaan jossain määrin lisätä myös käyttämällä 
yksittäisten pistenäytteiden sijaan kokoomanäytteitä. Nämä voidaan muo
dostaa 2-5 lähekkäisistä pisteistä saastuneisuudeltaan samanlaiseksi olete
tulta alueelta otetusta yksittäisestä näytteestä. Yksittäiset näytteet on ennen 
yhdistämistä homogenisoitava ja niistä jokaisesta on otettava yhtä suuri 
määrä. Näytteet voidaan yhdistää maastossa tilavuuksien perusteella, mutta 
luotettavampaa on yhdistää ne laboratoriossa painon perusteella. Yksittäiset 
näytteet on säilytettävä mahdollisia jatkotarkasteluja varten (Assmuth ym. 
1992, Mroueh ym. 1996). 

Kentällä tapahtuva näytteiden esikäsittely, kuten kaikki muukin toi
minta, on dokumentoitava huolellisesti kenttämuistioon. Esikäsittelyä voi 
olla esim. näytteiden yhdistäminen tai isokokoisten kivien poistaminen. 
Laboratorioanalyyseihin käytetään yleensä maaperän hienoainesta, mutta 
tulosten tulkinnassa ja erityisesti kuunastettavien massojen arvioinnissa tulee 
myös kivien osuus ottaa huomioon. Maaperässä sekoittuneena olevaa 
orgaanista ainesta ( esim. sahanpurua) ei sensijaan tule poistaa, sillä se 
pidättää monia haitta-aineita ja sen poistaminen väärentää tuloksia. 

Maanäytteet voidaan ottaa häiriintyneinä tai häiriintymättöminä. 
Viimeksi mainituissa maaperän kerrosrakenne säilytetään. Maaperän haitta
ainepitoisuuksien selvittämiseen soveltuvat yleensä häiriintyneet näytteet. 
Haitta-aineiden kulkeutumisen ja niistä aiheutuvien riskien arviointia varten 
tarvitaan kuitenkin tietoa myös maalajeista ja maakerroksista. Näiden 
tarkasteluun on otettava häiriintymättömiä näytteitä. 

Haihtuvien yhdisteiden tutkimus ( esim. huoltoasemilla, pesulakiin
teistöillä) on osoittautunut varsin ongelmalliseksi. Haihtumista tapahtuu heti, 
kun maaperää käsitellään ja näin ollen yhdisteiden mittaaminen maanäyt-
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teistä ei anna pitoisuuksista luotettavaa kuvaa. Haihtuvilla yhdisteillä 
saastumista epäiltäessä olisikin syytä panostaa maaperän huokoskaasujen 
tutkimuksiin. 

Näytteenoton laadunvalvonta on tärkeä osa koko tutkimuksen tulosten 
luotettavuuden valvontaa. Laadunvalvonnassa voidaan käyttää kontrollinäyt
teitä ja rinnakkaisnäytteitä. Kontrollinäyte otetaan saastumattomaksi tunne
tulta, tutkimuskohdetta muiden ominaisuuksien osalta muistuttavalta alueelta 
ja sen avulla voidaan arvioida mm. näytteenottovälineiden ja säilytysastioi
den puhtautta. Rinnakkaisnäytteet kertovat näytteenoton edustavuuteen 
vaikuttavien tekijöiden osuudesta ja näytteenoton toistettavuudesta. 

Laboratorion ja näytteenottajan työskentelyn laatu 

Vesitutkimusta suorittavien laboratorioiden ja niiden tekemän näyt
teenoton laadunvalvonta on toiminut jo 30 vuoden ajan. Kiinteitä näytteitä 
analysoiville laboratorioille valvontajärjestelmää ollaan käynnistämässä. 
Järjestelmän vielä toistaiseksi puuttuessa kannattaa laboratoriota valittaessa 
tarkistaa, että laboratorio suorittaa omatoimista laaduntarkkailua esim. 
laatujärjestelmän avulla ja että se osallistuu kansainvälisiin ja kansallisiin 
vertailututkimuksiin. Kiinteiden näytteiden analytiikasta, erityisesti orgaani
sesta analytiikasta on tosin järjestetty vasta vähän vertailututkimuksia. 
Esimerkkeinä voidaan kuitenkin mainita Suomen ympäristökeskuksen 
toimesta toteutetut kloorifenoli- ja öljymääritysten vertailututkimukset 

Näytteenottajan tulee olla kokenut ja asiansa osaava henkilö. Ym-
päristöhallinnossa luodaan parhaillaan näytteenottajien henki-
lösertifiointijärjestelmää, jossa näytteenottajan ammattipätevyyden arviointi 
perustuisi hyvään käytännön kokemukseen, hyväksytylle kurssille osallis
tumiseen sekä kirjallisen ja käytännön kokeen läpäisemiseen. Kurssille 
osallistumisesta voitaisiin esityksen mukaan poiketa, mikäli hakija voisi 
muuten osoittaa hallitsevansa sertifioinnin edellyttämän perustiedon. Sertifi
ointielin on perusteilla Suomen ympäristökeskukseen. 

Kirjallisuutta ja ohjeita näytteenotosta 

Maaperänäytteenoton ohjeistusta on kehitelty mm. Saksassa, Hollan
nissa ja USA:ssa, missä saastuneiden maa-alueiden ongelmiin on jo pitkään 
kiinnitetty huomiota. Myös kansainvälisessä standardisointijärjestössä 
ISO:ssa (Intemational Organization for Standardization, ISO) menetel
mästandardeja on laadittu maaperän tutkimiselle vuodesta 1985 asti. Maape
ränäytteenotosta valmistellaan seuraavia standardeja (siteerattu mm. jul
kaisussa Mroueh ym. 1996): 
10381-1: Guidance on the design of sampling programmes 
10381-2: Guidance on sampling techniques 
10381-3: Guidance on safety 
10381-4: Guidance on the procedure for the investigation of natural, near 
natural and cultivated sites 
10381-5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and 
industrial sites on soil contamination 
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10381-6: Guidance on the collection, handling and storage of soil for the 
assessment of aerobic microbial processes in the laboratory 

Lisäksi ainakin seuraavista julkaisuista löytyy ohjeita näytteenoton ja 
muun kenttätyöskentelyn laadukkaaseen toteutukseen: 

Assmuth, T., Strandberg, T., Joutti, A. & Kalevi, K. 1992. Kemiallisesti saastuneen 
maaperän tutkimusmenetelmät Helsinki, Vesi- ja ympäristöhallitus. VYH:n julkaisuja 
- sarja A 97. 101 s. 

Dahlbo, H., Pyy, 0. & Strandberg, T. (toim.) 1994. Kenttätyöskentely jätealueiden ja 
saastuneiden maa-alueiden tutkimuksissa. Vesi- ja ympäristöhallituksen koulutuspäi
vät Helsingissä 2.-3.5.1994. Helsinki, Vesi- ja ympäristöhallitus. VYH:n monistesarja 
nro 597. 99 s. 

Mroueh, U.-M., Järvinen, H.-L. & Lehto, 0. 1996. Saastuneiden maiden tutkiminen 
ja kunnostus. Helsinki, Teknologian kehittämiskeskus. Teknologiakatsaus 47/96. 194 
s. 

Nikulainen, V. & Kalevi, K 1997. Saastuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuk 
sen työsuojeluopas. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 17. 84 s. 

Mäkelä, A., Antikainen, S., Mäkinen, 1., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutki 
musten näytteenottomenetelmät Helsinki, Vesi- ja ympäristöhallitus. VYH:n jul
kaisuja-sarja B10. 86 s. 
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VALTION JÄTEHUOLTOTYÖT 

Mikä on valtion jätehuoltotyö ? 

Valtion jätehuoltotyöksi sanotaan jätehuoltotyötä, jonka alueellinen 
ympäristökeskus tekee tai teettää valtion rahoitusta käyttäen tai jollaisen 
työn kustannuksiin käytetään valtion varoja (JL 35§). 

Jätehuoltotöinä on tehty mm. 
- likaantuneen maaperän ( öljy, liuotin, metallit ym. ) puhdistuksia 
- likaantuneen pohjaveden puhdistuksia kun likaantuminen on ollut seu-
rausta maaperän likaantumisesta 
- vanhojen kaatopaikkojen kunnostuksia ( peittäminen, eristäminen, siirto 
jne) 
- remulaivojen ja -ajoneuvojen poistoja 
- roskaantuneiden alueiden siivouksia 
- vanhojen rakenteiden raivauksia 

Miten työ saadaan valtion jätehuoltotyöksi ? 

Jos jätelain 19 tai 22 §:ssä määritellyistä toimenpiteistä voi aiheutua 
kunnan jätehuoliolle kohtuuttamiksi katsottavia kustannuksia, voi kunta 
esittää työtä alueelliselle ympäristökeskukselle valtion jätehuoltotyöksi. 
Ympäristökeskus priorisoi sille tehdyt hakemukset ja sille käyttöön osoite
tuin varoin voi päättää työstä. 

Jätelakiin ollaan tekemässä muutosta, jonka mukaan jatkossa myös 
yksityinen taho tai ympäristökeskus voisi olla valtion jätehuoltotyön hakija
na. 

Mitä muita edellytyksiä kuin kustannusten kohtuuttomuus otetaan yleensä 
huomioon valtion jätehuoltotyöksi otettaessa ? 

T5lr\'_~h~-~-~i!l~~--9~f!J!h~~-P2_~~~l!~~~!!_~ __ Y!!!P~~i~J9~-~~!!§!einen. Jos koh
teesta aiheutuu akuuttia terveydellistä vaaraa tai riskiä ihmisellä tai ympä-
ristölle niin kohde priorisoituu korkealle. Muita edellytyksiä voi olla mm. 
haitta tai vaara, jota ei voi pitää hyväksyttävänä ( onnettoiD:uusriski ) tai 
lainsäädännöstä johtuva peruste, joka useimmiten myöskin perimmiltään on 
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ympäristöperusteinen ( esim. JL:n siirtymäsäännöksissä oleva vanhojen 
kaaatopaikkojen kunnostusvelvoite ). Kohteen "isännättömyys" tai työn 
tarpeeseen johtaneen aiheuttajan "katoaminen" sälyttää kunnostusvelvol
lisuuden kunnalle ja sitä kautta kunta voi perustella valtion osallistumista 
hankkeeseen. Oikeudellisten vastuiden ja velvoitteiden sekä kohteen omis
tuksen ja hallinnan selvittäminen ennen hankkeeseen ryhtymistä on välttä
mätöntä. 

Kuinka kustannukset jaetaan ? 

Aluekeskus voi osallistua erikseen sovittavalla summalla jo hankkeen 
selvitys- ja suunnittelukustannuksiin. Itse jätehuoltotyöstä valtion osuus voi 
pääsääntöisesti olla enintään 50 % työn kokonaiskustannuksista. Jos valtio 
osarahoittaa esim. kunnan toteuttamaa hanketta, voi osallistumisosuus vaih
della 10-30 %:n välillä. Joitain lähinnä yleisen edun vaatimia kunnostuksia 
on rahoitettu edellä esitettyä runsaamminkin. Valtion osuuteen sisällytetään 
työn yleiskustannuksia 5-10 % kokonaiskustannuksista ( riippuu tapauk
sesta ja esimerkiksi työn vaatimasta työnjohto-, laadunvarmennus- ja 
työsuojelutarpeesta ). Kunnan kustannusosuuksiksi voidaan hyväksyä 
työsuorituksia, materiaali- ja energiakuluja tai muita vastikkeelli~ia suori
tuksia. Suoritukset on hinnoiteltava perustellusti. Jos hankkeesta aiheutuu 
vaikkapa maapohjan arvonnousua, valtio voi osallistumisensa ehtona varata 
oikeuden arvonnousun takaisinperintään tai kunnostuskustannusosuutensa 
perintään jos "syylliseltä" esimerkiksi oikeusteitse on jotain saatavissa. 

Miten työ toteutetaan ? 

Kun kunnan ja aluekeskuksen kesken on päätetty, että työ tehdään 
valtion jätehuoltotyönä, tehdään asiasta jätehuoltotyösopimus ( JA 15 § ). 
Sopimuksen lisäksi on huomattava, että hakijan (kunnan) velvollisuutena 
on laadituttaa hankkeen suunnitelma-asiakirjat ja hankkia työlle tarvittavat 
mahdolliset luvat ja suostumukset. Työn toteuttaja (aluekeskus) vastaa työn 
suunnitelmanmukaisesta toteuttamisesta, työn laadusta sekä työn tekemiseen 
liittyvistä vastuista. Useimmiten aluekeskus käyttää työn tekemiseen kilpai
lutettuja urakoitsijoita, joiden työstä aluekeskus vastaa toiselle sopijapuolelle 
( kunnalle ). Työn valmistuttua se luovutetaan kunnalle. Asia dokumentoi
daan kirjallisesti. Työn mahdollinen jälkiseuranta ja alueen jälkikäytön 
järjestelyt jäävät kunnan hoidettaviksi. 
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LII1E 

JÄTELAKI 

35 § 

Jos ympäristössä olevasta jätteestä tai muusta käytöstä poistetusta 
esineestä tai aineesta aiheutuu 19 §:ssä tai 22 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu vaara, haitta tai muu seuraus ja tämän ehkäisemiseksi tai poista
miseksi tarpeellisesta työstä tai toimenpiteestä on aiheutunut tai voi 
aiheutua kunnan jätehuoliolle kohtuuttamiksi katsottavat kustannukset, 
alueellinen ympäristökeskus voi sovittuaan siitä asianomaisen kunnan 
kanssa, jätehuoltotyönä valtion talousarvion rajoissa tehdä tai teettää 
työn tai toimenpiteen taikka osallistua muutoin edellä tarkoitettuihin 
kustannuksiin. ( 63/95) 

JÄTEASETUS 

15 § 

Jätelain 35 §:ssä tarkoitetusta jätehuoltotyöstä päättää kunnan hake
muksesta asianomainen alueellinen ympäristökeskus sen käyttöön 
osoitetun määrärahan rajoissa. Valtion ja kunnan kesken tehtävässä 
sopimuksessa on yksilöitävä työn tarkoitus ja toteuttaminen, kustan
nukset ja niiden jakautuminen, työn valvonta ja valmistuminen ja 
kustannusten mahdollinen takaisinperiminen sekä muut tarpeelliset 
seikat. (64/95) 

16 § 

Jätehuoltotyöstä valtiolle aiheutuneet kustannukset on perittävä 
takaisin siltä, joka jätelain mukaan on velvollinen puhdistamaan alueen. 
Kustannuksia ei kuitenkaan ole perittävä, jos periminen on kohtuuton
ta tai jos on todennäköistä, ettei varoja saada perityiksi, taikka jos 
periminen ei ole asianmukaista muusta näihin finnastettavasta syystä. 

Jos ennen jätehuoltotyön aloittamista on ilmeistä, että kustannukset 
on 1 momentin mukaan perittävä takaisin, ei työtä saa aloittaa, ellei 
alueen puhdistamisesta ole jätelain tai jätehuoltolain (673/78) mukaista 
lainvoimaista teettämisuhkaa taikka kustannusten maksamisesta ole 
sovittu sen kanssa, joka on velvollinen puhdistamaan alueen. Työn saa 
kuitenkin aloittaa, jos kysymys on jätelain 55 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta tilanteesta. 
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN EDISTÄMISEEN MYÖNNET
TÄ V ÄT AVUSTUKSET 

Ympäristönsuojelun avustusjärjestelmää on viime vuosina keskitetty, 
jolloin aiemmin erilliset avustusjärjestelmät on koottu yhteen (momentti 
35.11.62). On odotettavissa, että myös vesihuoltoavustukset tullaan liittä
mään samaan avustusjärjestelmään. Määrärahaa on viime vuosina ollut 
valtakunnan tasolla jaettavana noin 30 miljoonaa markkaa (32 milj./1977). 
Avustusta myönnetään ympäristönsuojelua edistäviin kehittämis- ja kokei
luhankkeisiin sekä investointihankkeisiin ja kunnostushankkeisiin. Hankkeen 
hyväksytyn kustannusarvion tulee olla vähintään 100 000 markka. Avustu
tusta ei myönnetä yksityishenkilölle vaan hakijan tulee olla yritys, kunta, 
kuntayhtymä tai muu yhteisö. Avustusten yleisistä ehdoista on säädetty 
valtioneuvoston päätöksellä (VNP ympäristönsuojelun edistämiseen myön
nettävien avustusten yleisistä ehdoista N:o 894/96). 

Avustuksen hakeminen ja hakemusten käsittely 

Ympäristöministeriö kuuluttaa ympäristönsuojelun avustukset haetta
viksi kerran vuodessa, yleensä keväällä (1.4.1977). Hakemus laaditaan 
ympäristöministeriön vahvistamalla lomakkeella, joita on erikseen sekä 
kehittämis- ja kokeilutoimintaa sekä investointi- ja kunnostustoimintaa 
varten. Hakemuksessa tulee yhteystietojen lisäksi olla kustannusarvio ja 
rahoitussuunnitelma sekä tarvittavat liitteet. Hakemus on toimitettava kaksin 
kappalein siihen alueelliseen ympäristökeskukseen, jonka alueella hanke 
toteutetaan. Jätettyä hakemusta on myös mahdollista oma-aloitteisesti 
kohtuullisen ajan kuluessa täydentää. 

Alueellisessa ympäristökeskuksessa hakemukset kirjataan ja luetteloi
daan. Yhteenveto toimitetaan ympäristöministeriöön, joka tietojen perusteel
la päättää miten avustuksiin tarkoitetut varat jaetaan alueellisille ympäristö
keskuksille. Ympäristöministeriöllä on myös oma päätösvalta avustuksia 
myönnettäessä ja se voi varata itselleen rahaa valtakunnallisesti tärkeinä 
pitämiensä hankkeiden tukemiseen (5 milj.mk/1996). 
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Ympäristökeskus asettaa hankkeet harkitsemaansa tärkeysjärjestykseen 
ja määrärahan puitteissa tekee avustuspäätökset Vuoden 1996 määrärahaa 
Uudenmaan ympäristökeskuksella oli 4 milj.mk, jolla rahoitettiin 12 hanket
ta. Avustusta haettiin 84:ään hankkeeseen yli 50 milj. mk. Avustuksista 
kolme (1,13 milj. mk) myönnettiin saastuneiden maiden kunnostukseen ja 
pohjaveden puhdistukseen Järvenpäässä, Sipoossa ja Hyvinkäällä. 

Avustusta voidaan myöntää korkeintaan neljässä erässä syntyneiden 
kustannusten mukaisesti Gälkikäteen). Maksatushakemuksessa on eriteltävä 
kustannukset. Viimeisen erän maksatukseen tulee liittää loppuraportti ja 
tilintarkastajien lausunto. Hankkeesta tulee pitää erillistä kirjanpitoa. 

Hanketta valvoo päättäjän nimeämä henkilö, joka myös osallistuu 
seuranta- tai koordinaatioryhmään jos sellainen asetetaan. Myös ympäristö
ministeriölle, valtion tilintarkastajilla ja EU :n komission tarkastajina on 
valvontaoikeus. 

Kehittämis- ja kokeiluhankkeet 

Kehittämis- ja kokeiluhankkeet voivat koskea jätehuoltoa, ilmansuoje
lua, vesiensuojelua, meluntorjuntaa ja muuta ympäristönsuojelua. Edelly
tyksenä on, että hanke tähtää uuden menetelmän, palvelun tai tuotteen 
kehittämiseen tai niihin liittyvien selvitysten kokeilujen suorittamiseen. 
Valtionavustusta ja esim. EU :n rakennerahastoista maksettavaa avustusta 
voidaan tällaisiin hankkeisiin voidaan myöntää yhteensä enintään 50 %. 
Lopun rahoitusosuuden joutuu hakija itse järjestämään. 

Saastuneiden maiden tai saastuneen pohjaveden kunnostamiseen 
voidaan kehittämis- ja kokeiluavustusta hakea silloin, kun käyttöön valta
kunnan tasolla kehitetään tai otetaan maassa ensimmäistä kertaa käyttöön 
uusi käsittelymenetelmä. Tällaisia voivat olla esim. saastuneen maaperän 
pesulaitokset, kemialliset käsittely-yksiköt, bioreaktorit jne. Samoin voi 
kyseessä olla menetelmä, joka on jo käytössä, mutta jota sovelletaan ensim
mäistä kertaa esim. saastuneiden maiden käsittelyyn. 

Kokeilu voidaan useimmiten aloittaa pilat-mittakaavassa jätelain 43 
§:n mukaisella ilmoitusmenettelyllä. 

Investointihankkeet 

Investointihankkeet voivat koskea, uuden ympäristöteknologian käyt
töönottoa, kierrätyksen ja muun jätehuollon mallilaitoksen perustamista sekä 
hankkeisiin, joilla edistetään muuta ympäristönsuojelua. Myös investointi
hankkeen tulee olla luonteeltaan ympäristönsuojelun kehittämishanke, jossa 
esimerkiksi sovelletaan uutta tekniikkaa ja uusia menetelmiä, luodaan 
valtakunnallista tai alueellista käsittelyjärjestelmää jne. Investointihankkei
siin voidaan valtion (+EU:n) tukea myöntää enintään 30 %. 

Saastuneiden maiden käsittelyssä avustusta voivat saada esim. pysyvät 
tai siirrettävät laitokset välivarastointipaikat jne. Laitosmainen toiminta 
edellyttää ympäristölupaa (YLML 2 §, JL 42 §) ja fysikaaliskemiallisiin 
ongelmajätteen käsittelylaitoksiin sovelletaan lisäksi YV A-menettelyä. 
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Kunnostushankkeet 

Kunnostushankkeita ovat saastuneiden maa-alueiden puhdistamiseen ja 
vanhojen kaatopaikkojen saneeraukseen tähtäävät hankkeet. Vanhat kaato
paikat ovat lähes poikkeuksetta myös saastuneita maa-alueita. Kunnostuk
seen voidaan valtion ( +EU:n) avustusta saada enintään 50 % kun hakija on 
muu kuin yritys, esim. kunta. Yritykselle voidaan avustusta myöntää kor
keintaan 30 %. Tavoitteena tulee olla todetun tai ilmeisen haitan poistami
nen. Kunnostushankkeet ovat useimmiten samankaltaisia kuin valtion 
jätehuoltotyönä tehtävät hankkeet ja päätösviranomainen soveltaa avustuksia 
myönnettäessä myös vastaavia kriteerejä. Tällöin otetaan huomioon myös 
kunnostushankkeen toteuttajan saama hyöty esim. kaavoituksessa ja rakenta
misessa. 

Kunnostushanke edellyttää vanhoissa tapauksissa joko jätehuoltoilmoi
tusmenettelyä (JHL 21 a) tai ympäristölupamenettelyä Gätehuoltosuunnitel
ma JHL 21 §) ja uusissa tapauksissa yleensä ympäristölupaa, joka käsittää 
jäteluvasta tehtävän ratkaisun (YLMA 1 §, JA 11 §) · 
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LIITE 1/1 

~:o 894 /96 

Valtioneuvoston päätös 
ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista 

Annettu Helsingissä 2l päivänä marraskuuta 1996 

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt: 

1 § 

Tavoitteet 

Valtionavustuksena voidaan myöntää tukea 
tämän päätöksen mukaisesti ympäristönsuo
jelua edistävään kehittämis- ja kokeilutoi
mintaan sekä investointi- ja kunnostushank
keisiin. Sellaisen investoinnin kohdalla, jossa 
kyseessä ei ole saastuneen maa-alueen puh
distaminen, avustuksen myöntämisen edelly
tyksenä on, että investointi on luonteeltaan 
ympäristönsuojelumenetelmien kehittämis
hanke. 

Tukea voidaan myöntää valtion talousarvi
oon sisält)-..ien määrärahojen rajoissa. 

2§ 

Tuettavat hankkeet 

Avustuksia voidaan myöntää seuraaviin 
ympäristönsuojelua edistäviin kehittämis- ja 
kokeilu- sekä investointi- ja kunnostushank
keisiin, joilla 

1) vähennetään jätteiden taikka ilmaan tai 
veteen johdettavien päästöjen määrää tai nii
den haitallisuutta; 

2) edistetään ympäristöystävällisten tuot
teiden kä vttöä; 

3) kehitetään uutta ympäristöteknologiaa; 
4) edistetään kierrätystä ja jätteiden muuta 

hyödyntämistä; 
5) kehitetään jätteiden tai ilmaan tai veteen 

johdettavien päästöjen käsittelyä; 
6) edistetään rneluntorjuntaa, kemikaalival

vontaa tai muuta ympäristönsuojelua; 
7) kunnostetaan saastuneita maa-alueita ja 

vanhoja kaatopaikkoja tai käsitellään saas
tuneita maamassoja taikka 

8) edistetään kierrätyksen ja muun jäte-
huollon mallilaitosten rakentamista sekä 
muuta ympäristönsuojelua. 

A vustettavan hankkeen hyväksytyn kus-

tannusarvion tulee olla vähintään 100 000 
markkaa. 

Kehittämis- ja kokeiluhankkeella tarkoite
taan uuden menetelmän, palvelun tai tuot
teen kehittämistä tai niihin liittyviä selvityk
siä ja kokeiluja. Etusijalla ovat hankkeet, 
jotka ovat tuote- tai menetelmäkehityksen 
alkuvaiheessa. 

Investointihankkeella tarkoitetaan inves
tointia edellä 1 momentissa mainittuihin tar
koituksiin sekä siihen liittyvää valmistelua, 
seurantaa ja tiedotusta. 

Kunnostushankkeella tarkoite'iaan saastu
neiden maa-alueiden ja vanhojen kaatopaik
kojen saattamista ympäristön kannalta hy
väksyttävään kuntoon. 

Avustusta voidaan myöntää myös Euroo
pan unionin rakennerahastoista osarahoitetta
viin hankkeisiin. 

3§ 

Avustuksen saajat 

Avustusta voidaan myöntää yritykselle, 
kunnalle~ kuntayhtymälle tai muulle yh
teisölle. 

4§ 

Avustuksen määrä 

Avustusta mukaanlukien muu valtion
avustus, Euroopan unionin rakennerahastois
ta maksettava avustus sekä muu julkinen 
tuki voidaan myöntää kehittämis- ja kokeilu
hankkeeseen enintään 50 prosenttia sekä in
vestointi- ja kunnostushankkeeseen enintään 
30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kus
tannuksista. Kunnostushankkeissa avustus 
voi kuitenkin olla enintään 50 prosenttia 
hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, 
kun hakijana on muu kuin yritys. 

Erityisestä syystä voidaan kehittämis· ja 
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kokeilutoimintaa:1 tarkoitettua avustusta 
myontaa enmtaa:1 90 prose:1ttia muuUe yhtei-
sölle kuin yritykselle ja kunnalle. -

5§ 

A. ..,uscuspäätös 

Alueellinen ympäristökeskus tekee avus
tusta koskevan päätöksen . sille - osoitetun
määrärahan puitteissa ja ottaen huomioon, 
mitä talousarviosta muuten johtuu. Ympä
ristöministeriö voi päättää avustuksesta, mi
käli hankkeella on valtakunnallista merkitys
tä tai muusta erityisestä syystä. 

Edellä mainituissa avustuspäätöksissä on 
edellytettävä, että avustuksen käytössä nou
datetaan Euroopan yhteisön valtion tukia 
koskevia säädöksiä. Avustuspäätöksestä on 
ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriön 
yrityspalvelun piiritoimistolle. 

6§ 

Hyväksyttävät kustannukset 

Kehittämis- ja kokeiluhankkeessa hyväk
syttäviä kustannuksia ovat tutkimuksista ja 
selvityksistä, ohjelmistojen, koneiden ja lait
teiden suunnittelusta ja hankinnasta, raaka
ja tarveaineiden hankinnasta sekä välittömis
tä palkka- ja muista henkilöstömenoista ai
heutuvat hankkeen toimeenpanemiseksi tar
peelliset kustannukset. Muiden henkilöstö
menojen määräksi katsotaan enintään 60 
prosenttia mainituista palkoista. 

Investointihankkeissa hyväksyttäviä kus
tannuksia ovat hankkeen suunnittelusta ja 
rakennustöiden valvonnasta aiheutuvat kus
tannukset, koneiden ja laitteiston hankinnas
ta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset, 
rakennusteknisistä töistä aiheutuvat kustan
nukset, raivaus- ja maanrakennustöistä ai
heutuvat kustannukset sekä käyttöönotosta ja 
käyttöönoton edellyttämästä käyttöhenkilö
kunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannuk
set. Saastuneiden maa-alueiden ja vanhojen 
kaatopaikkojen kunnostushankkeissa hyväk
syttäviä kustannuksia ovat näiden lisäksi 
saastuneiden ainesten kuljettamisesta ja kä
sittelystä aiheutuvat ja soveltuvin osin muut 
kustannuserät 

Hyväksyttäviä eivät ole kustannukset, jot
ka aiheutuvat alueen tai kiinteistön taikka ta
vanomaisen kuljetuskaluston hankinnasta, 
eivätkä muut kuin yksinomaan hankkeen 

LIITE 1/2 

toimeenpanen kannalta tarp.::elliset kustan
nukset. 

7§ 

H akemusmenec cely 

Avustusta haetaan ympäristöministeriön 
lomakkeella. Hakemukseen on sisällytettävä 
soveltuvin osin seuraavat liitteet: 

l) hankkeen yksityiskohtainen kuvaus; 
2) selvitys hankkeen ympäristövaikuruk

sista; 
3) eritelty kustannusarvio ja rahoitussuun

nitelma; 
4) kaupparekisteriote, elinkeinoilmoitus tai 

muu selvitys hakijasta; 
5) ote ennakkoperintärekisteristä; 
6) viimeisimmän tilikauden toimintakerto

mus, tuloslaskelma ja tase tilintarkastajien 
lausuntoineen; sekä 

7) muut tarpeelliset selvitykset. 
Haettaessa hankkeeseen osarahoitusta Eu

roopan unionin rakennerahastoista, hakijan 
on selvitettävä, miten hanke toteuttaa Euroo
pan unionin alue- ja rakennepoliittisten oh
jelmien tavoitteita. 

Hakemus liitteineen on toimitettava kahte
na kappaleena asianomaiselle alueelliselle 
ympäristö keskukselle. 

8§ 
Avustuksen maksatus 

Alueellinen ympäristökeskus maksaa avus
tuksen maksatushakemuksen perusteella me
nojen ajoittumisen ja hankkeen edistymisen 
mukaan enintään neljässä erässä. Viimeisen 
erän suuruus on vähintään 25 prosenttia 
avustuksesta. Alueelliselle ympäristökeskuk
selle osoitettavassa maksatushakemuksessa 
tulee esittää selvitys siitä, että hanke on siinä 
vaiheessa, mikä on avustuspäätöksessä mää
rätty maksatuksen edellytykseksi, sekä selvi
tys hankkeen siihen mennessä toteutuneista 
kustannuksista, jos avustuspäätöksessä on 
sitä edellytetty. 

Viimeisen avustuserän suoritusta haetaan 
ympäristöministeriön lomakkeella, joka tulee 
toimittaa asianomaiselle alueelliselle ympä
ristökeskukselle viimeistään kolmen kuukau
den kuluessa siitä, kun hanke on toteutettu. 

Hakemukseen viimeisen avustuserän suori
tuksesta on liitettävä tilintarkastajan lausun
to, josta tulee ilmetä, että kustan-
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nuserittelyssä esitetyt tiedot perustuvat hy
väksvttä-..iin tositteisiin valtionavustuksen 
saajan kirjanpidossa eikä siihen ole sisälly
tetty eriä. jotka tämän päätöksen mukaan 
eivät ole hyväksyttäviä. 

9§ 

A. ····.LStuksen käytön valvonta 

Avustuksen käyttöä valvoo asianomainen 
alueellinen ympäristökeskus. 

Avustuksen saajan tulee pitää kirjaa hank
keen aiheuttamista kustannuksista siten, että 
hankkeen valvojalle esitetyt kustannukset 
ovat tarvittaessa vaikeuksitta todennettavissa 
kirjanpidon alkuperäistositteista. 

Avustuksen saajan tulee varata hankkeen 
valvojalle mahdollisuus tarkastaa avustuksen 
saajan koko varainkäyttöä avustuksen käytön 
ja avustusehtojen täyttämisen selvittämiseksi 
sekä avustushakemuksessa ja avustuksen 
maksatusten yhteydessä esitettyjen tietojen 
tarkistamiseksi. Avustuksen saaja on velvol
linen esittämään hankkeen valvojalle kaikki 
tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ja muut 
tallenteet sekä muutoinkin avustamaan tar
kastuksen suorittamisessa. 

~likäli avustuksen saajan olosuhteissa tai 
avustusta haettaessa esitetyissä suunnitelmis
sa tapahtuu oleellisia muutoksia, avustuksen 
saajan tulee välittömästi ilmoittaa muutoksis
ta kirjallisesti hankkeen valvojalle. 

Ympäristöministeriöllä ja alueellisella ym
päristökeskuksella sekä Euroopan yhteisön 
komissiolla on oikeus tarkastaa avustuksen 
saajan tilinpitoa ja toimintaa siinä laajuudes
sa kuin se on tarpeen avustuksen käytön oi
keellisuuden ja asianmukaisuuden varmista
miseksi. 

10 § 

Avustuksen takai.sinperintä, viivästyskorko 
ja ilmoitusvelvollisuus 

Tämän päätöksen mukainen avustus on 
maksettava kokonaan tai asianomaiselta 
osalta takaisin ja peruutettava vielä maksa
matta olevalta osalta, jos: 

1) av"tlstuksen saaja on avustusta tai sen 
maksamista hakiessaan antanut virheellisiä 
tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja 
ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuk
sen saamiseen tai avustuksen ehtojen asetta
miseen; 

LIITE 1/3 

2) avustuksen saaja on avustuksen maksa
mista tai sen valvontaa varten_ kieltäytynyt 
antamasta tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai 
muuta aineistoa; 

3) avustus on suoritettu muutoin virheelli
sin edellytyksin tai perusteettomasti; 

4) avustusta on käytetty vastoin sille mää
rättyä käyttötarkoitusta; tai 

5) komissio niin päättää. -
Milloin avustuksen ehtoja on muilta osin 

laiminlyöty, avustus tai osa siitä voidaan 
määrätä palautettavaksi ja vielä maksamatta 
olevalta osalta peruutetuksi tai maksatus kes
keytettä väksi. 

Palautettavalle avustuserälle on maksettava 
sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa 
korkolain (633/82) 3 §:n 2 momentissa tar
koitetun korkokannan mukaan lisättynä kol
mella prosenttiyksiköllä. 

Laittomasti myönnetty tuki voidaan eräi
den valtion tukia koskevien Euroopan yh
teisön säännösten soveltamisesta annetun 
lain (1593/94) perusteella komission päätök
sen mukaisesti periä kokonaa:n tai osittain 
takaisin tuen saajalta. 

Päätöksen avustuksen takaisinperinnästä 
tekee avustuksen myöntäjä. 

Jos avustuksen maksamista seuraavan vii
den vuoden aikana avustuksen kohteena ol
leen omaisuuden käyttö lopetetaan tai sitä 
olennaisesti vähennetään, avustuksen myön
tämisen perusteena ollutta omaisuuden käyt
tötarkoitusta olennaisesti muutetaan tai 
omaisuus luovutetaan tai siirtyy muutoin 
toisen hallintaan taikka omaisuudelle tapah
tuu vahinko eikä omaisuuden arvo ole vä
häinen, on avustusta vastaava suhteellinen 
osa omaisuuden arvosta taikka vakuutus- tai 
muusta korvauksesta palautettava valtiolle 
kuuden kuukauden kuluessa edellä tarkoite
tusta olosuhteiden muuttumisesta tai vahin
kotapahtumasta, jollei avustuksen myöntäjä 
erityisestä syystä toisin päätä. 

Avustuksen saajan on ilmoitettava hank
keen valvojalle ja ympäristöministeriölle 
edellä mainitusta olosuhteiden muutoksesta 
tai avustuksen kohteena olleelle omaisuudel
le sattuneesta vahingosta välittömästi tapah
tuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kuu
kauden kuluessa. 

Milloin avustuksen saaja ei ole maksanut 
palautusta tai korkoa valtiolle määrättyyn 
eräpäivään mennessä tai avustuksen saaja ei 
ole tehnyt edellä mainittua ilmoitusta, avus-
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tuksen saajan on maksettava valtiolle vuo
tuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan 
palautettavalle määrälle eräpäivästä tai 
viimeksi mainitussa tapauksessa olosuhtei
den muuttumisesta tai vahinkotapahtumasta 
lukien. 

11 § 

Tarkemmat määräykset 

Ympäristöministeriö voi antaa tämän pää
töksen täytäntöönpanosta, kuten tuen hake
misesta, maksatuksesta ja takaisinperinnästä, 
tarkempia määräyksiä ja ohjeita. 

Tässä päätöksessä tarkoitettujen tukien 
myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa 
ja käytön valvonnassa on muutoin soveltuvin 
osin noudatettava valtionavustuksia koske-

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1996 
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viksi yleismääräyksiksi annettua valtio
neuvoston päätöstä (490/65) siihen myöhem
min tehtyine muutoksineen. 

12 § 
Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä jou
lukuuta 1996. Päätöstä sovelletaan myös 
myönnettäessä avustuksia aikaisemmilta 
vuosilta siirtyneistä määrärahoista. 

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvos
ton 16 päivänä helmikuuta 1995 antama 
päätös (230/95) ympäristönsuojelua edistä
vien kehittämis- ja kokeiluavustusten ehdois
ta. 

Kumottavaa päätöstä noudatetaan kuiten
kin sen perusteella myönnettyihin avustuk
siin. 

Ympäristöministeri Pekka Haavisto 

Ylijohtaja Simo Mäkinen 
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LIITE 2 
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Eija Lehtonen 
Uudenmaan ympäristökeskus 

SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN ED-RAHOITUKSES
TA UUDELlAMAALLA 

1. EU-RAKE1VNERAHOSTOJEN TARJOAMA TUKI 

Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueesta vain osa kuuluu 
EU :n rakennerahastojen tukialueisiin. EU :n rakennerahastojen tavoite 2 
tähtää teollisuuden rakennemuutoksesta kärsivien alueiden kehittämiseen. 
Tämän ohjelman piiriin kuuluvat Itä-Uudeltamaalta Loviisa ja R~otsinpyh
tää. EU :n rakennerahastojen tavoite 5b tähtää maaseutumaisten alueiden 
kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen. Uudenmaan tavoite 5b -
alueita on kaikkien maakuntien liittojen alueella (kuva 1). 

f. ·/·;r~ MAASEUDUN RAKENNE
~·;/~~~ MUUTOSALUEET TAVOITE 58 

UUDENMAAN LIITTO 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 

ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 

Kuva 1. EU:n rakennerahastojen tukialueet Uudellamaalla. 
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1.1 Tavoite Sb - ohjelma 

Kaikki maakuntien liitot ovat laatineet 5b tukialueita koskevat ohjelmat 
vuosiksi 1995-1999. Näiden ohjelmien perusteella on tehty valtakunnallinen 
ohjelma, jonka ED :n komissio on hyväksynyt. Ohjelmat jakaantuvat 
toimintalinjoihin ja niihin sisältyviin toimenpidekokonaisuuksiin. Valtakun
nallisen 5b-ohjelman toimintalinjat ovat: 1. Yhteistoiminnan edistäminen, 2. 
Alkutuotannon monipuolistaminen, 3. Osaamisen tason nostaminen, 4. 
Maaseutuyhteisöjen kehittäminen ja 5. Tekninen apu. Toimintalinjassa 4. on 
toimenpidekokonaisuudet 4.3 Ympäristön suojelu ja parantaminen ja 4.4 
Vesitalouden ja jätehuollon kehittäminen. Maakuntien liittojen ohjelmat 
sisältävät alueen kehittämisstrategian, toimintalinjat ja toimenpidekokonai
suudet, joiden mukaan aluetta kehitetään. Sekä valtakunnalliseen että maa
kunnallisiin ohjelmiin on vahvistettu oma rahoituskehys valittujen painotus
ten mukaisesti. 

1.2 Tavoite 2 .. ohjelma 

Loviisan ja Ruotsinpyhtään alueita koskevan tavoiteohjelman ensim
mäinen ohjelmakausi oli 1995-1996. Vuosille 1997-1999 on tehty uusi 
ohjelma, jonka toteuttaminen on jo käynnistynyt. Ohjelmaan sisärtyy kolme 
toimintalinjaa: 1. Yritystoiminnan lisääminen, kehittäminen ja kansain
välistäminen, 2. Elinkeinotoimintaa tukevan osaamisen ja teknologian tason 
nostaminen, 3. Yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja kulttuurin kehittäminen. 

1.3 Miten hankkeen EU-rahoituksesta päätetään? 

Onko hanke ohjelman mukainen? 
Valtakunnallisen ohjelman mukaan tapahtuu sekä rahoituksen jako 

maakunnittain että hankkeiden seuranta. Maakunnan omasta ohjelmasta 
riippuu, miten rahoitus alueella jakaantuu eri toimintalinjoille ja toimenpi
dekokonaisuuksille. 

Sekä 5b- että 2- ohjelmissa toimintalinjojen ja toimenpidekokonai
suuksien määrittely on melko väljä, jos ajatellaan saastuneisiin maa-aluei
siin liittyviä hankkeita. Rahoituksen saanti riippuu viime kädessä hankekoh
taisesta tulkinnasta. Maakuntatasolla päätetään, mille hankkeille rahoitus 
myönnetään. Hanke-esitykset käsitellään maakuntien liittojen nimeämissä 
yhteistyöryhmissä, joiden kokoonpano vaihtelee liitoittain. Ryhmiä johtavat 
maakuntien liitot ja niihin kuuluu alueviranomaisten ja kuntien edustajia. 
Näissä ryhmissä päätetään, edistääkö hanke tehtyjen ohjelmien toteutumista 
ja onko toimintalinjassa, johon hake kuuluu, vielä jäljellä sitomatonta ED
rahoitusvarausta niin, että hankkeelle on mahdollista myöntää ED-rahoitus
ta. 

Miten kansallinen rahoitus järjestetään? 
Kansallinen rahoitus voi koostua yksityisten tahojen, kuntien, valtion 

ja muiden julkisten tahojen rahoituksesta. Valtakunnallisissa tavoiteohjel
missa on määritelty toimenpidekokonaisuuksittain, miten rahoitus jakaantuu 
kansallisen julkisen (valtio, kunta, muu julkinen rahoitus), ED-rahoituksen 
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ja yksityisen rahoituksen kesken. Yksityistä rahoitusosuutta vastaan ei 
myönnetä ED-rahoitusta. ED-rahoitus ja kansallinen julkinen rahoitus on 
ohjelmissa yleensä määritelty samansuuruisiksi. Käytännössä Uudellamaalla 
harvoin päästään tasoon, että puolet rahoituksesta olisi ED-rahoitusta, vaan 
osuus jää pienemmäksi. 

Saastuneisiin maa-alueisiin liittyvissä hankkeissa valtion puolesta 
rahoittajina voivat toimia ympäristöministeriö tai työministeriö. Maakuntien 
liittojen maakuntaraha saattaa myös tulla kysymykseen osarahoituksena. 
Kaikkia näitä rahoitusmuotoja koskevat niiden tavanomaiset myöntämispe
rusteet myös silloin, kun ne ovat osarahoituksena rakennerahastojen varoista 
tuettavissa ED-hankkeissa. Käytännössä suuria hankkeita on tähän mennessä 
rahoitettu yhteistyössä useiden tahojen kesken. 

Miten rahoitus myönnetään? 
Kun kansallisen rahoituksen jakaantuminen on alustavasti sovittu ja 

maakunnallisten liittojen yhteistyöryhmät ovat tehneet päätöksensä hankkeen 
sisällyttämisestä ohjelmiinsa, voivat rahoittajatahot tehdä rahoituspäätökset 
hankkeista. Rahoitusta haetaan valtion viranomaisilta vastaavasti, kuin 
haetaan pelkkää kansallistakin rahoitusta. Mikäli hanke on päätetty maakun
tien liittojen yhteistyöryhmissä rahoittaa ED-varoilla voivat rahoituksen 
vastuuviranomaiset myöntää hankkeelle myös ED-rahoituksen. Hankkeen 
rahoitus varmistuu vasta tässä vaiheessa, jolloin lopullisesti päätetään 
hankkeen rahoittamisesta kansallisista varoista ja rahoittavan tahon kautta 
ohjattavista ED-varoista. 

2. TIETOJA MUUSTA EU-RAHOITUKSESTA 

2.1 LIFE - II ympäristöhankkeiden rahoitusjärjestelmä 

Life ohjelman toinen vaihe kattaa vuodet 1996-1999. Rahoitusta 
myönnetään EU :n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa edistäville hankkeille. Life rahoituksesta 46 % on varattu -
Life environment -rahoitukseen, eli hankkeille, joihin myös saastuneisiin 
maa-alueisiin liittyvät hankkeet voivat kuulua. Muu osa Life -rahoituksesta 
on varattu luonnonsuojelutoimiin ja lähialueyhteistyöhön. 

Life environment -rahoitusta ohjataan mm. seuraaviin EU :n lainsää-
dännön täytäntöönpanoa koskeviin toimiin, erityisesti seuraavilla aloilla: 

rannikkoalueiden, niille laskevien jokien ja niiden mahdollisten kos
teikkoalueiden suojelu sekä järkevä ja kestävä hoito, 
jätteiden, erityisesti myrkyllisten ja vaarallisten jätteiden, vähentämi
nen, 
vesivarojen suojelu ja vesivarojen hallinta, jätevesienvesien käsittely, 
ilman pilaantuminen, happamoituminen ja troposfäärin otsoni 
Life -rahoitus ohjataan erityisesti kokeiluprojekteille, eli luonteeltaan 

tutkimuksen ja investointiprojektien välimaastossa oleville hankkeille. Se on 
osarahoitusta (partnership )ja sitä voi saada korkeintaan 50 % hankkeen 
kustannuksista. Taloudellista tuottoa tuottaville hankkeille enimmäisosuus on 
30 %. Hakijalla on oltava aina omaa rahoitusta hankkeen toteuttamiseen, eli 
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esim. yksityisen tahon hanke ei voi rakentua pelkän valtion rahoituksen ja 
Life rahoituksen varaan. 

Life rahaa voivat hakea sekä yhteisöt että yksityishenkilöt. 

Hakuaikataulu on seuraava: 
1. Hakemukset jätetään YM:lle YM julistaa haetta

vaksi syksyllä. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Suomessa käsitellyt hakemukset EU:n komissiolle 31.1 
Projektien arviointi komissiossa helmi- -toukokuu 
Valinta hallintokomiteassa kesäkuu 
Komission päätös hankkeesta vastaavalle kesäkuussa 

Komission suosimia projekteja kuvaavia yleisiä piirteitä: 
kestävät 18-36 kuukautta 
kustannukset ovat alimmillaan luokkaa 0,4 MECU (eli n. 2,5 Mmk) ja 
alle 10 MECU a 
ovat luovia, omaperäisiä, tehokkaita, taloudellisia (value for money), 
toteuttamiskelpoisia, toistettavia, eli niitä voidaan soveltaa myös muissa 
kohteissa ja niillä on jatkuvuutta. 
yhteistyökumppanit muista EU-maista eduksi, mutta eivät välttämättö
miä, jos yhteistyöstä ei tule hankkeelle lisäarvoa. 
Saastuneita maa-alueita koskevia hankkeita ei ole Suomessa vielä 

rahoitettu Life rahoituksella, mutta tämänkertaisella hakukierroksella on 
mukana kaksi hanketta. 

Ympäristöministeriö on julkaissut hakuohjeen, josta selviää tarkemmin 
hakumenettely ja hakuohjeet Vastuuhenkilönä YM:ssä saastuneisiin maa
alueisiin liittyvissä Life environment asioissa on Heikki Sisula. 

2.2 Muut rahoitusmuodot 

Saastuneisiin maihin liittyviä hankkeita voi sisältyä joihinkin laajoja 
hankekokonaisuuksia käsittäviin ED-varoista rahoitettaviin kokonaisuuksiin. 
Näistä ns .. yhteisöaloitteista ympäristöhankkeiden kannalta tärkeimpiä ovat: 

INTERREG II, joka koskee raja-alueyhteistyötä. Venäjän ja Viron 
osuuksia hankkeissa voidaan rahoittaa PHARE ja TACIS -ohjelmien 
avulla. Tarkemmin näistä asioista tietävät maakuntien liitot. 
LEADER II, jota Uudellamaalla on mahdollista toteuttaa Sb-alueilla ja 
joka tukee maaseudun yritystoimintaa ja paikallishallintoa ns. ruohon
juuritasolla. Sekä Itä- että Länsi-Uudellamaalla toteutetaan tämän 
ohjelman hankkeita ja kokonaisuutta hallinnai Uudenmaan maaseu
tuelinkeinopiiri. 
URBAN, jossa päätavoitteena on lähiöiden sosiaalisten ongelmien 
ratkaiseminen ja asuinympäristön parantaminen. Käytännössä Joen
suussa toteutettavassa URBAN rahoituksella toteutettavassa projektissa 
on törmätty saastuneen saha-alueen kunnostamiskysymykseen. UR
BAN ohjelmaa koskevista asioista tietää ympäristöministeriössä tar
kemmin Harry Berg. 



54 

LÄIITEET: 
Manner-Suomi, Yhtenäinen ohjelma-asiakirja tavoite 5b 1995-1999, SM 
Itä-Uudenmaan tavoite 2 -alue: Loviisa, Ruotsinpyhtää, Tavoite 2 -ohjelma vuosille 1997-

1999, Itä-Uudenmaan liitto 
Ympäristöministeriö 1996, Euroopan unionin rahastojen tuki ympäristöhankkeille, Esite 
Ympäristöministeriön monisteita nro 9. Euroopan unionin ympäristörahoitus ja sen hyödyn

täminen Suomessa ja lähialueilla. Lokakuu 1996. 
YM 23.9.1996 järjestämän tiedotustilaisuuden "EU:n ympäristöalan rahoitusväline LIFE 

ENVIRONMENT" aineisto ja esitelmät. Esitelmistä erityisesti Alberto Baldazzi /Head 
of sector LIFE, EU:n komissio, Heikki Sisula/YM, Marjut Hertell/Suomen edustaja 
hallinto komiteassa. 



55 

Kuvailulehti 
Julkaisija Uudenmaan ympäristökeskus 

Päivämäärä 10.4.1997 

Tekijä(t)/ Kaija Savelainen (toim.) 
Toimittaja(t) 

Julkaisun nimi Saastuneet maa-alueet : Uudenmaan ympäristökeskuksen neuvottelupäivät Helsingissä 
10.4.1997 

Tiivistel mä Julkaisu sisältää Uudenmaan ympäristökeskuksen 10.4.1997 Helsingissä jä~estämän "Saastuneet maa-
alueet" -neuvottelupäivän esitelmät. 

Neuvottelupäivillä käsiteltiin saastuneiden maa-alueiden kunnostukseen liittyviä asioita sekä maaperän 
tutkimuksen ja kunnostuksen aikaisia valvontaongelmia. Päivillä esiteltiin polttonesteiden jakeluasemien 
saastuneen maaperän kunnostusohjelma SOI LI. Lisäksi annettiin tietoa saastuneiden maiden 
kunnostamiseen haettavista eri rahoitusmuodoista, joita ovat valtion jätehuoltotyöt, ympäristönsuojelun 
cdistämisavustukset sekä EU-rahat. 

Ajankohtaisina aiheina esiteltiin Hyvinkään kaupungilla tehtyä vanhojen öljysäiliöiden kartoitusprojektia 
sekä Suomen ympäristökeskuksessa tehtävää saastuneiden sedimenttien kartoitusta. 

AvainsanaUasiasanat maaperän saastuminen, sedimentit, ympäristönvalvonta, kunnostus, rahoitus, 
koulutuspäivät 

Julkaisusarjan nimi Uudenmaan ympäristökeskus - Monisteita 20 
ja numero 

ISSN 1238-7185 

ISBN 951-53-1339-2 

Sivuja 56 

Kieli Suomi 

Julkisuuden aste Julkinen 
ja ehdot 

Hinta 30,- mk (sis. alv 12% = 3,21 mk) 

Julkaisun nimi Contaminated Soils : Uusimaa Regional Environment Centre Colloquy, Helsinki 10.4.1997 
englanniksi 

Muut tiedot 

Julkaisun kustantaja Uudenmaan ympäristökeskus 

Julkaisun myynti/ Uudenmaan ympäristökeskus 1 tiedotus puh. (09) 148 881 
Jakaja PL 36 (Asemapäällikönkatu 14) fax (09) 1488 8295 

00521 HELSINKI 



56 

Presentationsblad 
Utgivare Nylands miljöcentral 

Datum 10.4.1997 

Författare/ Kaija Savelainen (red.) 
Redaktör 

Publikationens titel Förorenade markområden : rådplägningsdag den 10 april 1997 vid Nylands miljöcentral 
i Helsingfors 

Referat Publikationen innehåller de föredrag som presenteras under rådplägningsdagen "Förorenade 
markområden" den 10 april 1997 vid Nylands miljöcentral i Helsingfors. 

Under rådplägningsdagen diskuterades frågor i anslutning tili sanering av förorenad mark samt 
tillsynsproblem i samband med undersökni*ng och sanering av jordmånen. Under rådplägningsdagen 
presenterades saneringsprogrammet SOlU, ett program för sanering av förorenad mark på bensinsta-
tioner. Därtill gavs information cm olika möjligheter att få finansiellt understöd · för marksanering. 
Understöd kan erhållas i form av statens avfallshanteringsarbete, understödsbidrag för miljöskyddet och 
EU-medel. 

Två aktuella projekt presenterades. Det ena var Hyvinge stads kartläggning av gamla oljecistemer 
och det andra Fintands miljöcentrals kartläggning av förorenade sediment. 

.. 

Nyckelord jordförorening, sediment, miljötillsyn, sanering, finansiering, utbildning 

Publikationsserie Nylands miljöcentral - Duplikat 20 
och nummer 

ISSN 1238-7185 

ISBN 951-53-1339-2 

Sidantal 56 

Språk Finska 

Offentlighet och Offentlig 
andra villkor 

Pris 30,- mk (inkl. moms 12 % = 3,21 mk) 

Publikationens titel Contaminated Soils : Uusimaa Regional Environment Centre Colloquy, Helsinki 10.4.1997 
på engelska 

övriga uppgifter 

Förläggare Nylands miljöcentral 

Beställningar/ Nylands miljöcentral 1 information tel. (09) 148 881 
Distribution PB 36 (Stinsgatan 14) fax (09) 1488 8295 

00521 HELSINGFORS 
. ·-~ 



UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 
ISSN 1238-7185 

l. Kaija Savelainen (toim.): Saastuneet maa-alueet. Helsinki 1995. 

2. Annika Sipilä (toim.): Jätevedenkäsittely ja pohjaveden suojelu haja-asutusalueilla. 
Helsinki 1995. 

3. Jorma Lameranta, Liisa Maria Rautio: Matkakertomus. Tutustuminen Ranskan ympäris
töhallintoon 3.-6.6.1995. Helsinki 1995. 

4. Satu Yli-Karhula, Jyrki Kekarainen, Hannu Airola, Eeva-Riitta Puomio, Mikaela Ahlman: 
Ympäristön tilan seurannat Uudellamaalla 1995 -. Helsinki 1995. 

5. Juhani Mäkinen: Harmaittenjätevesien käsittelymenetelmät ja kenttätutkimus. Helsinki 
1996. 

6. Pasi Lempinen: Uudenmaanympäristökeskuksen sähkökalastustutkimuksia vuonna 1995. 
Helsinki 1996. 

7. Mauri Karonen ja Riitta Kotilainen (toim.): Teuronjoen ja Puujoen yläjuoksun kunnos
tuksen yleissuunnitelma. Helsinki 1996. 

8. Aino Tamsi-Joensuu (toim.): Teollisuuden ympäristövaikutukset Koulutusp~ivä Uuden
maan ympäristökeskuksessa 14.5.1996. Helsinki 1996. 

9. Sirkka Staff: Myrskyiän Kirkko-, Sopa- ja Siippojärvenjärjestelytöiden vesistövaikutuk
set 1986- 1995. Helsinki 1996. 

10. Ulla Heikkilä: Porvoonjoen tulvasuojelesuunnitelmaan liittyvä kasvillisuusselvitys. 
Helsinki 1996. 

11. Esko Nylander (toim.): Maaperän ja pohjaveden suojelun tehostaminen: Uudenmaan 
ympäristökeskuksen koulutuspäivä Helsingissä 15.10.1996. Helsinki 1996. 

12. Teppo Häyhä, Teija Haavisto ja Tommi Orpana: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelul
lisesti arvokkaat pienvedet Etelä-Hämeessä. Helsinki 1996. 

13. Leena Levonen: Nuuksion Tervalammin alueen lampien tila. Helsinki 1996. 

14. Piia Ruottinen: Nuuksion Myllypuron kalastoselvitys. Helsinki 1996. 

15. Jaana Pennanen: Ympäristörikosoikeus ympäristön pilaantumisen vähentämisessä. 
Helsinki 1997. 

16. Kirsi Vilonen: Jokivarsien suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu Vantaalla. Helsinki 1997 

17. Hanna Virtanen (toim.) Vesihuollon rahoitus: Uudenmaan ympäristökeskuksen koulu
tuspäivä Helsingissä 5.3.1997. Helsinki 1997. 

18. Leena Villa (toim.) Uudenmaan alueellinen ympäristön seurantaohjelma 1997- 1999. 
Helsinki 1997. 

19. Leena Villa (toim.) Uudenmaan ympäristökeskuksen tutkimus- ja kehittämisohjelma 
vuosille 1996- 1997. Helsinki 1997. 



2 

20. Kaija Savelainen (toim.) Saastuneet maa-alueet: Uudenmaan ympäristökeskuksen 
neuvottelupäivät Helsingissä 10.4.1997. 






	Tyhjä sivu

