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Tässä oppaassa esitellään:
• mitä kestävällä riskienhallinnalla ja 

kunnostamisella tarkoitetaan
• kestävän kunnostamisen huomioi-

minen eri vaiheissa hanketta
• eri riskienhallinta- ja kunnostusme-

netelmien mahdollisuuksia ja rajoit-
teita

• hyviä käytäntöjä kestävän kunnos-
tamisen suunnitteluun ja toteutuk-
seen

• esimerkkejä hankkeista, joissa kes-
tävyyttä edistävät käytännöt ovat 
toteutuneet.

Yleisiä syitä maaperän kunnostami-
seen Suomessa ovat maankäytön 
muutokset ja rakennustyöt, maan-
omistukseen liittyvät sopimukset sekä 
sosiaalinen paine kunnostaa haitta-ai-
neita sisältävä maa-alue. Myös ympä-
ristönsuojelulaki velvoittaa, että pilaan-
tunut maaperä on puhdistettava siihen 
tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kunnostustarpeen syistä riippumatta 
maaperän kunnostus on usein kaa-
vamaista, eikä kestävän kehityksen 
näkökulmia huomioida osana kun-
nostuksen suunnittelua tai toteutusta. 
Kaavamaisuudesta johtuen kunnos-
tuksella on usein ympäristöön, yhteis-
kuntaan ja talouteen tarpeettomia ne-
gatiivisia vaikutuksia, jotka voisivat olla 
vältettävissä.

Vaikka kestävän kehityksen tavoit-
teet on tunnistettu periaatetasolla tär-
keiksi myös osana maaperän kunnos-
tusta, on niiden sisällyttäminen käytän-
töihin edelleen kesken. Periaatetason 
ohjeet ja suositukset eivät myöskään 
yksinään ole riittäviä toimintatapojen 
kehittämiseen, vaan tarvitaan käytän-
nönläheisiä esimerkkejä siitä, miten 
kestävyys tulisi huomioida kunnostus-
hankkeen eri vaiheissa.

Tämän julkaisun tavoitteena on 
kuvata käytännönläheisen prosessin 
kautta, miten kestävä kehitys voidaan 
huomioida eri vaiheissa maaperän 

kunnostushanketta. Julkaisussa esitel-
lään esimerkkikohteiden avulla hyviä 
käytäntöjä, joita noudattamalla kestä-
vyyden toteutumista kunnostushank-
keissa voidaan edistää.

Julkaisun tarkoituksena on tarjota 
ajankohtaista tietoa kestävästä kun-
nostamisesta kunnostushankkeita 
suunnitteleville ja toteuttaville tahoille, 
mutta myös muille toimijoille, kuten vi-
ranomaisille, maanomistajille, maan-
käytön suunnittelijoille, toiminnanhar-
joittajille sekä opiskelijoille.

1. Kohti kestävää kunnostamista 

Kuva: Oulun kaupunki
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1.1. Oppaan toteutus

Kustannustehokkaan ja kestävän pi-
laantuneiden maa-alueiden riskienhal-
linnan edistämiseksi julkaistiin vuonna 
2015 valtakunnallinen pilaantuneiden 
maa-alueiden riskienhallintastrategia 
(PIMA-strategia). Strategian päämää-
ränä on, että pilaantuneiden maa-alu-
eiden riskit terveydelle ja ympäristölle 
on saatu hallintaan kestävällä tavalla 
vuoteen 2040 mennessä (Ympäristö-
ministeriö 2015). 

Valtakunnallisen PIMA-strategian 
tavoitteiden saavuttamista edistetään 
vuonna 2016 käynnistetyssä pilaantu-
neiden maa-alueiden tutkimus- ja kun-
nostusohjelmassa, josta on vuodesta 
2018 lähtien käytetty nimeä Maaperä 
kuntoon -ohjelma. Ohjelman toteutta-
minen on keskitetty Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
seen (ELY-keskus). 

Tämä opas on laadittu Pirkanmaan 
ELY-keskuksen Kestävän kunnostami-
sen käytännöt -kehittämishankkeessa.

Hankkeen ohjauksesta on vas-
tannut tilaajaa ja ympäristöhallintoa 

edustava ohjausryhmä. Sisällön oh-
jaamisesta on vastannut toimialaa 
edustava asiantuntijaryhmä, ja hank-
keen toteutuksesta sekä julkaisun si-
sällöntuotannosta Ramboll Finland 
Oy:n hankekoordinaattorit.

Hankkeen aikana järjestettiin kolme 
digityöpajaa, joissa kerättiin alan am-
mattilaisilta kokemuksia ja näkemyksiä 
kestävän kehityksen huomioimisesta 
maaperän kunnostamisessa. Työpa-
jojen pohjalta muodostettiin tämän 
julkaisun sisältörakenne ja koottiin 
olemassa olevia parhaita käytäntöjä 
pilaantuneiden maa-alueiden kestä-
västä kunnostamisesta.

Ohjausryhmä

Nina Lehtosalo (pj.) (ympäristöministeriö), Kari Pyötsiä (Pirkanmaan ELY-kes-
kus), Katariina Rauhala (Tampereen kaupunki), Jussi Kuusola (Uudenmaan 
ELY-keskus), Hanna Valkeapää (Uudenmaan ELY-keskus), Jaana Sorvari 
(Suomen ympäristökeskus), Outi Pyy (Suomen ympäristökeskus)

Asiantuntijaryhmä

Arto Itkonen (Sitowise Oyj), Sanna Pyysing (Pirkanmaan ELY-keskus), Mikko 
Myllymäki (Doranova Oy), Aura Nousiainen (AFRY Finland Oy), Sari Hämä-
läinen (Mikkelin kaupunki), Jutta Laine-Ylijoki (FCG Oy), Jussi Reinikainen 
(Suomen ympäristökeskus), Pirjo Tuomi (Vahanen Oy), Teemu Hourula (Puo-
lustuskiinteistöt), Sari Brusila (Oy Teboil Ab)

Hankekoordinaattorit

Jarno Laitinen (Ramboll Finland Oy), Ville Kilponen (Ramboll Finland Oy), An-
nika Kettunen (Ramboll Finland Oy)

Sisällöntuotantoon osallistuneet

Jarno Laitinen (toim.) (Ramboll Finland Oy), Ville Kilponen (Ramboll Finland 
Oy), Annika Kettunen (Ramboll Finland Oy), Oona Virta (Ramboll Finland Oy), 
Emilia Pöyry (Ramboll Finland Oy), Jukka Tengvall (Ramboll Finland Oy), 
Aura Nousiainen (AFRY Finland Oy), Arto Itkonen (Sitowise Oyj), Emmi Lokka 
(Tampereen kaupunki), Jussi Reinikainen (Suomen ympäristökeskus)

Muut hankkeen työpajoihin ja toteutukseen esitellyt on esitetty  
kappaleessa 10.

http://hdl.handle.net/10138/159058
http://hdl.handle.net/10138/159058
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1.2. Keskeiset määritelmät

Kunnostaminen

Jäte Aine tai esine, jonka haltija on poistanut tai aikoo pois-
taa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä.

Haitta-aine Aine, joka voi aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittaa.

Riski Arvio terveys- tai ympäristöhaitan luonteesta ja toden-
näköisyydestä.

Riskinarviointi Menettely, jossa tunnistetaan, määritetään ja kuvataan 
haittoja ja riskejä.

Terveyshaitta Ihmisessä todettava sairaus, muu terveyden häiriö tai 
sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, joka voi 
vähentää väestön tai yksilön terveellisyyttä.

Ympäristöhaitta Luonnolle ja sen toiminnoille aiheutuva haitta tai ympä-
ristön laadun huononeminen.

Pilaantunut alue Maaperä, pohjavesi tai sedimentti, joissa on haitta-ainei-
ta siinä määrin, että niistä aiheutuu tai uhkaa aiheutua 
haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle.

Riskienhallinta Toimintaa, joka kattaa riskejä koskevan suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessin, riskinarvioinnin sekä toimet 
haittojen ja riskien estämiseksi tai vähentämiseksi.

Riskienhallintakeino, jonka tavoitteena on vähentää 
haitta-aineista aiheutuvia haittoja tai riskejä hyväksyttä-
välle tasolle. 

Puhdistaminen Ympäristölainsäädännössä käytetty termi, jolla tarkoite-
taan pilaantuneiden alueiden kunnostamista (vrt. kun-
nostaminen)

Kestävä  
kunnostaminen

Haitta-aineiden poistamista tai hallintaa turvallisella ja te-
hokkaalla tavalla optimoiden toimenpiteiden vaikutukset 
ympäristöön, yhteiskuntaan sekä talouteen. 

Kestävä 
riskienhallinta 

Prosessi, jossa toimijat ja sidosryhmät muodostavat 
yhteisen tahtotilan, käsittelevät ja viestivät riskeistä 
realistisesti sekä tekevät valintoja, jotka ovat ympäristön 
sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta 
tasapainossa. 

Kestävyyden  
arviointi

Prosessi, joka ohjaa suunnittelua ja päätöksentekoa 
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Maaperä Maankuoren ylin kerros, joka on kallioperän ja maanpin-
nan välissä ja muodostuu irtomaalajeista, orgaanisesta 
aineksesta, huokosvedestä ja -ilmasta sekä eliöistä.

Pohjavesi Maa- tai kallioperässä oleva vesi.

Off site Kunnostaminen tehdään siirtämällä ja käsittelemällä 
haitta-aineet alueen ulkopuolella.

In situ Kunnostaminen paikan päällä maa-aineksia kaivamatta 
tai pohjavettä siirtämättä.

On site Kunnostaminen paikan päällä siirtämällä haitta-aineet 
maan pinnalle käsiteltäväksi.

Kestävä kehitys Yhteiskunnallisen toiminnan kehitys, joka tyydyttää ny-
kyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdol-
lisuutta tyydyttää omia tarpeitaan.

Kuva: Oulun kaupunki
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Pilaantunut maaperä tarkoittaa maa-
perää, jossa ihmistoiminnasta peräisin 
olevat haitta-aineet aiheuttavat hait-
taa tai merkittävän riskin ympäristölle 
tai terveydelle (Ympäristöministeriö 
2014). Maaperän pilaantuneisuus ja 
puhdistustarve on arvioitava, jos yhden 
tai useamman haitallisen aineen pitoi-
suus maaperässä ylittää valtioneuvos-
ton asetuksessa 214/2007 säädetyn 
kynnysarvon. Mikäli maaperässä ole-
vista haitta-aineista ei aiheudu riskiä 
ympäristölle tai terveydelle, ei maa-
perää määritellä pilaantuneeksi. Pi-
laantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnin toteutus perustuu ympäris-
töhallinnon ohjeessa 6 | 2014 esitet-
tyyn arviointimenettelyyn.

Pilaantuneen maaperän puhdis-
taminen viittaa ympäristönsuojelu-
laista (YSL 133 §) peräisin olevaan 

2. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen ja 
kunnostaminen

velvoitteeseen puhdistaa maaperä 
siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-
päristölle. Pilaantuneen maaperän 
puhdistaminen edellyttää lähtökohtai-
sesti joko maaperän kunnostamista tai 
muuta riskienhallintaa, jolla haitta-ai-
neista aiheutuva riski voidaan vähen-
tää hyväksyttävälle tasolle. 

Tässä oppaassa termiä kunnostami-
nen käytetään kaikissa tilanteissa, 
joissa riskienhallinnan tavoite on vä-
hentää haitta-aineista aiheutuvia hait-
toja tai riskejä. Termin puhdistaminen 
käyttö on rajattu tilanteisiin, joissa kyse 
on ympäristönsuojelulain edellyttä-
mästä toimenpiteestä. 

Kuva 1. Pilaantuneen maaperän puhdistus 
vs. maaperän kunnostus.

Ei

Pilaantuneen 
maaperän
puhdistus

Maaperän kunnostus

Kyllä

Onko kohteessa todettu 
Vna 214/2007 mukaisen arvioin-
nin perusteella puhdistustarve ja 
kohdistuvatko toimenpiteet tav-
oitetason ylittäviin haitta-aine-
pitoisuuksiin?

Maaperässä todetut haitta-aineet 
tai jätteet voivat aiheuttaa ympäristö- 
ja terveysriskien lisäksi myös muita, 
esimerkiksi taloudellisia tai sosiaalisia 
riskejä. Myös nämä muut riskit voivat 
edellyttää riskienhallintaa, mutta mi-
käli maaperää ei ole arvioitu pilaantu-
neeksi, ei toimenpiteissä ole kyse ym-
päristönsuojelulain mukaisesta pilaan-
tuneen maaperän puhdistamisesta. 
Tällöin kyseessä on maaperän kun-
nostaminen.

http://hdl.handle.net/10138/136564
http://hdl.handle.net/10138/136564
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2.1. Missä tilanteissa 
maaperän kunnosta-
mista tehdään

Pilaantuneen maaperän puhdistuspää-
töksiä koskeneen Suomen ympäristö-
keskuksen julkaisun (Jylhä ym. 2019) 
perusteella maaperän kunnostaminen 
liittyy tyypillisimmin maankäytön muu-
tokseen, kaivu- tai rakennustöihin sekä 
toiminnan päättymiseen. Kohteissa ei 
tyypillisesti ole riskiperusteista puhdis-
tustarvetta. Kaivu- ja rakennustöiden 
yhteydessä tehtävän maaperän kun-
nostamisen taustalla on usein monia 
eri syitä. Osa maaperän kunnostuk-
sista liittyy esimerkiksi sopimuksellisiin 
syihin tai arvioon haitta-ainepitoisen 
maa-aineksen vaikutuksesta alueen 
imagoon – ei suoranaiseen ympäristö- 
tai terveyshaitan poistamiseen. 

Lainsäädännön asettamien haitta-
aineiden kynnysarvopitoisuudet (VNa 
214/2007) ylittävien maa-ainesten 
hyödyntäminen kaivu- tai rakennus-
töissä ei ole nykylainsäädännössä 
erikseen säädeltyä. Siksi pilaantuneen 

maaperän puhdistamisesta tehtävää 
ilmoitusta (PIMA-ilmoitusta) käytetään 
myös siihen, että saadaan lupa kyseis-
ten maa-ainesten hyödyntämiselle1. 

Lue lisää aiheesta:
Jylhä, H., Pyy, O. & Tuomainen, J. 
(2019) Pilaantuneiden maa-alueiden 
puhdistuksiin liittyvät päätökset 
vuonna 2017. Suomen ympäristö-
keskus. Suomen ympäristökeskuk-
sen raportteja. http://hdl.handle.
net/10138/299787

¹ Valmisteilla oleva (2022) Ympäristönsuojelulain muutos pyrkii mahdollistamaan tätä ja esim. 
poistamaan vastaavia hallinnollisia esteitä.

 PIMA-ilmoituksen tekeminen maa-
perän kunnostuksesta, vaikka haitta-
aineista ei kohdekohtaisen riskinarvion 
perusteella aiheudu riskiä, on osaltaan 
syynä siihen, että käsitteet pilaan-
tuneen maaperän puhdistaminen ja 
maaperän kunnostaminen menevät 
sekaisin.

Maaperän kunnostamisen laukai-
seva syy on tärkeä tekijä sekä suun-
niteltaessa kunnostusta että arvioita-
essa sen vaikutuksia kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta. Se, tehdäänkö 
maaperän kunnostaminen ympäristö-
suojelulain mukaisen yleisen terveys- 
tai ympäristöhaitan poistamiseksi (ts. 
puhdistamiseksi) vai esimerkiksi yksi-
tyisoikeudellisen sopimuksen tai alu-
een imagon parantamiseksi, kytkeytyy 
suoraan kunnostuksen vaikutuksiin 
niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin 
ympäristönkin kannalta.

Kuva: Hannu Hautakangas (Golder)

http://hdl.handle.net/10138/299787
http://hdl.handle.net/10138/299787
http://hdl.handle.net/10138/299787


77

Kestävä kehitys tarkoittaa sosiaalista, 
ympäristöllistä, taloudellista ja kult-
tuurista kehitystä, joka ei vaaranna 
tulevien sukupolvien oikeutta omaan 
kehitykseensä ja hyviin elämisen mah-
dollisuuksiin. Ympäristönäkökulmat 
asettavat kehitykselle maapallon kan-
tokykyyn perustuvat rajat, yhteiskun-
nalliset näkökulmat luovat perustan 
hyvinvoinnille ja taloudella on taas 
mahdollistajan rooli. Tämän keskinäis-
riippuvuuden takia kestävään kehityk-
seen liittyviä kysymyksiä pitääkin pyr-
kiä tarkastelemaan kokonaisuutena. 
Tänä päivänä kestävällä kehityksellä 
viitataan useasti myös YK:n Agenda 
2030:ssä määritettyihin kestävän kehi-
tyksen tavoitteisiin (UN 2015) ja vas-
tuullisuudella toimintaan, jolla tähdä-
tään kestävää kehitystä kohti.

3. Mitä on kestävä 
kunnostaminen

Myös maaperän kunnostamisessa on 
viime vuosina kiinnitetty yhä enem-
män huomiota kestävän kehityksen 
periaatteisiin. Kansainvälisesti aihetta 
ovat edistäneet merkittävästi mm. 
Sustainable Remediation Forumin 
määritelmät kestävän kunnostamisen 
toimintamalleista (CL:AIRE 2010), 
sekä vuonna 2017 julkaistu kestävän 
kunnostamisen ISO-standardi (ISO 
18594, 2017). Suomessa kestävää 
kehitystä osana maaperän kunnosta-
mista on tuotu kattavasti esille ympä-
ristöhallinnon ohjeessa ”Pilaantuneen 
maa-alueen riskinarviointi ja kestävä 
riskinhallinta” (Ympäristöministeriö, 
2014).

Tässä julkaisussa kestävällä kunnos-
tamisella tarkoitetaan ISO-standardin 
ja ympäristöhallinnon ohjeen mukai-
sesti sellaista maaperän kunnostusta, 
jossa riskiä aiheuttavien haitta-ainei-
den poistaminen tai muu riskienhallinta 
on toteutettu turvallisella ja tehokkaalla 
tavalla optimoiden toimenpiteiden vai-
kutukset suhteessa ympäristöön, yh-
teiskuntaan ja talouteen. 

Kestävä kunnostaminen on ris-
kiä aiheuttavien haitta-aineiden 
poistamista tai hallintaa turvallisella 
sekä tehokkaalla tavalla optimoiden 
vaikutukset ympäristöön, yhteis-
kuntaan sekä talouteen.  
(ISO 18594:2017)

Kuva: Ramboll Finland Oy

http://hdl.handle.net/10138/136564
http://hdl.handle.net/10138/136564
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Yksinkertaistaen kestävä kunnosta-
minen arkoittaa sitä, että kunnosta-
misella saavutettavien hyötyjen tulee 
olla suuremmat kuin kunnostamisen 
aiheuttamat haitat. Maaperän kunnos-
tuksessa suurimmat hyödyt saavute-
taan tyypillisesti huomioimalla kestävä 
kehitys mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa hanketta, jo osana tulevaa 

Lue lisää aiheesta:
CL:AIRE. 2010. A framework for assessing the sustainability of soil and 
groundwater remediation. Contaminated Land: Appilactions in Real Environ-
ment. Sustainable remediation Forum UK.

CL:AIRE. 2020. Supplementary Report 1 of the SuRF-UK Framework: A Ge-
neral Approach to Sustainability Assessment for Use in Achieving Sustainable 
Remediation. Sustainable remediation Forum UK.

CL:AIRE. 2020. Supplementary Report 2 of the SuRF-UK Framework: Selec-
tion of Indicators/Criteria for Use in Sustainability Assessment for Achieving 
Sustainable Remediation. Sustainable remediation Forum UK.

Pyy, O., Tikkanen, S., Reinikainen, J., Nihtilä, M. & Sorvari, J. 2017. Pilaantu-
neiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2017.  
Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0

maankäytön suunnittelua. Kestävyys-
näkökulmat on kuitenkin perusteltua 
huomioida koko hankkeen elinkaaren 
ajan aina riskienhallinnan suunnitte-
lusta kunnostustyön toteutukseen.

3.1. Kestävä kunnos-
taminen käytännössä
Kestävä kunnostaminen ei ole yk-
sittäinen prosessi osana maaperän 
kunnostushanketta, vaan lähestymis-
tapa, jossa kestävä kehitys huomioi-
daan systemaattisesti koko kunnos-
tushankkeen elinkaaren ajan. Kestävä 
kunnostaminen ei myöskään ole uusi 
lähestymistapa, vaan monia siihen si-
sältyviä elementtejä osataan jo huomi-
oida hankkeissa aina riskienhallinnan 
suunnittelusta kunnostustyön toteutuk-
seen. Monia kestävän kunnostamisen 
käytäntöjä voikin pitää yksinkertaisina 
ja arkijärkeen perustuvina käytäntöinä, 
joilla pyritään esimerkiksi säästämään 
kustannuksia tai vähentämään päästö-
jen määrää.

Suhteellisesti suurimmat kestä-
vyyshyödyt saavutetaan tyypillisesti 
silloin, kun pilaantuneisuudesta aiheu-
tuvat haitat pystytään hallitsemaan 
päästölähteen kunnostamisen sijasta 
muilla riskienhallintatoimenpiteillä. 
Tällainen toimenpide voi olla esimer-
kiksi haitta-aineiden kulkeutumisen 

estäminen. Kestävyyshyötyjen saa-
vuttamista edistetään, kun mahdolli-
set kunnostustarpeet huomioidaan jo 
osana maankäytön ja riskienhallinnan 
suunnittelua. Kunnostaminen ilman 
kohdekohtaiseen riskinarvioon perus-
tuvaa tavoitetta johtaa lisäksi usein 
liian laajamittaisiin toimenpiteisiin.

Kunnostustarpeen laukaisevat syyt 
heijastuvat siihen, miten kunnostus-
hanke on suunniteltava ja mitä me-
netelmiä voidaan kohteen olosuhteet 
huomioiden käyttää. Kunnostusme-
netelmän valinta ja kunnostussuunnit-
telu ovatkin riskinarvioinnin ohella yksi 
tärkeimmistä kestävän kunnostamisen 
vaiheista. Osana kunnostussuunnitte-
lua tehtävä kestävyyden arviointi var-
mistaa päätöksenteon läpinäkyvyy-
den sekä systemaattisuuden ja auttaa 
minimoimaan toteutuksen haitallisia 
ympäristövaikutuksia, lisäämään sosi-
aalista hyväksyttävyyttä ja välttämään 
epäsuoria vaikutuksia.

Kunnostussuunnitteluun liittyvän 
päätöksenteon läpinäkyvyyden tär-
keys korostuu erityisesti silloin, kun 
ratkaisussa joudutaan painottamaan 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
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yhtä kestävän kehityksen osa-aluetta 
ja valinta tehdään esimerkiksi puh-
taasti taloudellisten näkökulmien poh-
jalta. Painotusta ei koskaan tulisi tehdä 
vain yksittäisen sidosryhmän näkökul-
mien pohjalta, vaan sen tulisi olla kaik-
kien hankkeeseen kytkeytyvien yhtei-
sesti hyväksymä.

Mikään kunnostusmenetelmä ei it-
sessään tee kunnostushankkeesta 
kestävää. Yksittäistä menetelmää 
ei voi lähtökohtaisesti luokitella kes-
täväksi tai ei-kestäväksi, vaan kun-
nostusmenetelmän vaikutukset 
kestävään kehitykseen ovat aina 
kohde- ja tapauskohtaisia. Jokaisen 
kunnostushankkeen yhteydessä kes-
tävyyttä edistäviä ratkaisuja tulee kui-
tenkin pohtia ja ottaa osaksi toteutusta. 

Eri kunnostusmenetelmien vaiku-
tusten tiedostaminen onkin tärkeää 
kehitettäessä toimintatapoja ja työkult-
tuuria kestävää kehitystä edistävään 
suuntaan. Esimerkiksi kaivu- ja raken-
nustöiden yhteydessä tehtävissä maa-
perän kunnostushankkeissa aikataulu 
on usein olennainen asia, joten ympä-
ristövaikutukset tulee osata huomioida 

jo osana kunnostustyön hankintaa ja 
toteutuksen seurantaa. Vastaavasti In 
situ ja on-site  kunnostusratkaisut voi-
vat usein pienentää kunnostuksen ym-
päristövaikutuksia, mutta menetelmien 
soveltaminen ei ole teknis-taloudelli-
sesti mielekästä kaikissa hankkeissa.

Kestävää kunnostamista voidaan 
edistää seuraavissa vaiheissa:

• maankäyttö
• riskinarviointi 
• kunnostusmenetelmävalinta
• kestävyyden arviointi
• kunnostussuunnittelu
• hankinta
• toteutus.

Kestävää kunnostamista ohjaavia yleisiä periaatteita:

• Ihmisen terveyden ja ympäristön 
suojelu

• Toimenpiteiden tulee aina johtaa 
terveys- ja ympäristöriskien riit-
tävään vähenemiseen. Riskien 
hyväksyttävyys ja riittävä riskien 
vähenemä on suhteutettava mui-
hin kestävän kehityksen periaat-
teisiin siten, että päätöksenteko ja 
toteutus tukevat maa-alueiden ja 
resurssien tarkoituksenmukaista 
käyttöä.

• Kestävyyden moniulotteinen ja pe-
rusteltu tarkastelu

• Hankkeen kokonaiskestävyyden 
varmistaminen edellyttää kestä-
vyyden eri osatekijöiden johdon-
mukaista ja toistettavaa tarkas-
telua, jossa otetaan huomioon 
kohteiden erityispiirteet. Päätökset 
ja siihen vaikuttaneet tekijät doku-
mentoidaan selkeästi.

• Sidosryhmien osallistuminen pää-
töksentekoon

• Kestävyyden toteutuminen edellyt-
tää hankkeen tai alueen kannalta 
keskeisten sidosryhmien kuule-
mista ja mahdollisuutta omien nä-
kemysten esittämiseen. Hankkeel-
le olennaisten tietojen tulee olla 
kaikkien saatavilla ja ymmärrettä-
vässä muodossa.

• Menetelmien huolellinen valinta, 
suunnittelu ja toteutus

• Kunnostustoimilla on aina sekä 
positiivisia että negatiivisia vai-
kutuksia alueen ympäristön, yh-
teiskunnan ja talouden kannalta. 
Kunnostusratkaisujen huolellinen 
valinta, suunnittelu ja toteutus 
mahdollistavat lopputuloksen, jos-
sa hankkeen hyödyt ylittävät hai-
tat.

Lähde: Pyy, ym. 2017, Ympäristöministeriö, 2014

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
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Kestävän kunnostamisen ensisijainen 
tavoite on edistää yhteiskunta- ja ym-
päristövastuun jalkauttamista käytän-
töön ja tukea siten vastuullista toimin-
taa. Lisäksi hankkeen osapuolet voivat 
hyötyä kestävyyden huomioimisesta 
myös taloudellisesti – sekä suoraan 
että välillisesti.

Kestävyyden painottamiselle on maa-
perän kunnostamisessa selkeä tarve, 
sillä merkittävä osa maaperän kun-
nostuksista tehdään Suomessa ilman 
riskiperusteista pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen määrittelyä ja ym-
päristötavoitteiden näkökulmasta tar-
peettoman laajassa mittakaavassa 
(Jylhä ym. 2019).

Vaikka kestävän kehityksen tavoit-
teet tunnistetaan yleisesti tärkeiksi, 
niiden huomioiminen osana konk-
reettisten toimenpiteiden suunnitte-
lua koetaan haastavaksi. Tavoitteiden 
saavuttamisen koetaan aiheuttavan 
ylimääräisiä kustannuksia ja pidentä-
vän aikataulua. Kestävän kehityksen 
tavoitteiden ei kuitenkaan tarvitse olla 
ristiriidassa hankkeen muiden tavoit-
teiden (kuten budjetin ja aikataulun) 
kanssa, ja monissa tapauksissa huo-
lellinen kunnostussuunnittelu sekä 
kunnostusvaihtoehtojen kestävyyden 
arviointi hyödyttää kunnostuksen tilaa-
jaa.

Kunnostamalla kestävästi
• lisätään sosiaalista hyväksyttä-

vyyttä
• pienennetään hankkeen kustan-

nuksia
• säästetään luonnonvaroja ja vä-

hennetään päästöjä
• vältetään epäsuoria vaikutuksia.

Kunnostuksen yhteiskunnallis-
ten vaikutusten huomioiminen osana 
suunnittelua sekä hankkeen läpinäky-
vyyden lisääminen viestinnän ja vuo-
rovaikutuksen avulla edistävät toimen-
piteiden sosiaalista hyväksyttävyyttä. 
Hankkeen mahdolliset paikalliset vai-
kutukset on helpompi hyväksyä, mi-
käli niistä on tiedotettu oikea-aikaisesti 

alueen lähiympäristöä. Tiedottami-
sen tulee olla avointa ja kriittinenkin 
palaute tulee käsitellä julkisesti. Jos 
lähiympäristön asukkaat eivät koe 
saavansa viestiään kuulluksi, voi kes-
kustelu siirtyä muihin kanaviin, jolloin 
viestintä ja vuorovaikutus eivät enää 
ole hankkeen toteuttajan hallinnassa. 
Kestävän kunnostamisen taloudelliset 
hyödyt ilmenevät esimerkiksi suorina 
kustannussäästöinä, kun toimenpiteet 
rajoitetaan tarkoituksenmukaiseen mit-
takaavaan, eikä kunnostus kohdistu 
riskiä aiheuttamattomiin haitta-ainei-
siin. Riskiperusteisen kunnostustavoit-
teen määrittäminen tarkoittaa usein 
kunnostettavan maa-aineksen pie-
nempää määrää ja lisää mahdollisuuk-
sia kestävän kunnostamisen toteutta-
miseen. Siitä huolimatta, että riskipe-
rusteista kunnostamista ei katsottaisi 
parhaaksi vaihtoehdoksi, kestävyyden 
huomioiminen osana kunnostussuun-
nittelua mahdollistaa esimerkiksi kun-
nostuksen optimoinnin, mikä heijastuu 
tyypillisesti kustannusten alenemi-
sena.

Kestävä kunnostaminen tukee myös 
välillisesti vastuullisen toimijan yh-
teiskunnallisia ja taloudellisia tavoit-
teita. Kuluttajien, kumppaneiden ja 
työntekijöiden muodostama mielikuva 
hankkeesta ja toteuttajan brändistä voi 
vaikuttaa kuluttajan ostopäätöksiin tai 
yrityksen kiinnostavuuteen työnanta-
jana ja yhteistyökumppanina.

On tärkeää huomata, että kunnos-
tushankkeen vaikutukset ympäristöön, 
talouteen tai yhteiskuntaan eivät ole 
toisistaan irrallisia, vaan vaikutukset 
yhteen kategoriaan heijastuvat myös 
muihin. Esimerkiksi kohteissa, joissa 
kunnostetaan riskiä aiheuttamattomia 
haitta-aineita imagosyistä, kunnostuk-
sesta aiheutuvat kustannukset siirtyvät 
rakennusten neliöhintoihin. Maa-ai-
neksen kaivaminen synnyttää ylimää-
räisiä jätevirtoja ja korvaavan maa-
aineksen käyttö aiheuttaa ympäristö-
vaikutuksia alueella, jolta maa-aines 
on peräisin. Vaikka haitta-ainepitoisen 
maa-aineksen poistamisen miellettäi-
siin edistävän ympäristön tilaa positii-
visesti, sen välilliset vaikutukset ovat 
usein negatiivisia.

3.2. Miksi valita kestävä 
kunnostaminen

http://hdl.handle.net/10138/299787
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Jätkäsaaren alue Helsingissä oli 
toiminut satamakäytössä vuosina 
1910 – 2008 ja alueen uudelleenraken-
taminen aloitettiin vuonna 2009. Alus-
tavien tutkimusten perusteella alueella 
oli todettu voimakkaasti pilaantuneita 
maa-aineksia. 

Alueen maankäytön muuttaminen 
edellytti maaperän kunnostamista. 
Pilaantuneen maa-aineksen määrän 
takia katsottiin, että massanvaihto ja 
kaivetun maa-aineksen vieminen alu-
een ulkopuolelle jätteenkäsittelykes-
kukseen kuormittaisi ympäristöä ja 
olisi kallista. Ekotehokkuustarkastelun 
perusteella alueelle päätettiin perustaa 
Hyväntoivonpuiston hyötykäyttöalue.

Kunnostusvaihtoehtojen ekote-
hokkuutta vertailtiin Suomen Ympä-
ristökeskuksen julkaisemalla PIRTU-
ekotehokkuustyökalulla ja Yhdysval-
tojen ympäristöviranomaisen (U.S. 
EPA) julkaisemalla SEFA-laskenta-
työkalulla. Arviointia varten luotiin viisi 

skenaariota. Skenaariot 1 ja 2 edusti-
vat tilanteita, joissa etäisyys ulkopuo-
liseen vastaanottopaikkaan vastaa 
todellisuutta. Skenaarioissa 3 – 5 selvi-
tettiin, mikä etäisyys vastaanottopaik-
kaan pitäisi olla, jotta pilaantuneiden 
maa-ainesten toimittaminen alueen 
ulkopuolelle olisi ilmastovaikutusten 
näkökulmasta hyötykäyttöä parempi 
vaihtoehto.

Ekotehokkuustarkastelun ohjaa-
mana Jätkäsaaren kunnostus päädyt-
tiin toteuttamaan skenaarion 1 mukai-
sesti. Kunnostuksen energiankulutus 
väheni 70 %, ilmastopäästöt 60 % ja 
jätteiden määrä 84 000 tonnia ver-
rattuna tilanteeseen, jossa kaikki pi-
laantuneet maa-ainekset olisi loppu-
sijoitettu alueen ulkopuolella sijaitse-
vaan jätekeskukseen. Kustannuksissa 
säästyi 2,4 miljoonaa euroa.

Ekotehokkuustarkastelun perusteella 
pystyttiin osoittamaan hankkeen suun-
nitteluvaiheessa, että ympäristöystä-
vällinen, kaivuumassojen hyötykäyttöä 
edistävä ratkaisu ei ole muita vaihto-
ehtoja kalliimpi, vaan sekä taloudelli-
sesti että ympäristön kannalta parempi 
vaihtoehto. 

3.3. Case Jätkäsaari: Kestävän kunnostamisen hyödyt

Kuva 3. Energian kulutus skenaarioissa 1 – 5 (Niiranen 2016, mukailtu)
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Skenaario 1

Alueella kaivettuja lievästi 
pilaantuneita maa-aineksia 
sekä kitka- ja kynnysarvo-
maa-aineksia hyödynne-
tään Hyväntoivonpuiston 
rakentamiseen sekä alueen 
katu- ja tonttirakenteissa. 
Kaikki voimakkaasti pilaan-
tuneet ja vaarallisen jätteen 
raja-arvon ylittävät maa-ai-
nekset kuljetetaan ulkopuo-
liseen vastaanottopaikkaan. 
Vastaanottopaikat sijaitse-
vat 110 – 160 km päässä.

Skenaario 2

Alueella kaivettuja kitka- ja 
kynnysarvomaa-aineksia 
hyödynnetään Hyväntoivon-
puiston rakentamiseen sekä 
alueen katu- ja tonttiraken-
teissa. Kaikki pilaantuneet 
maa-ainekset kuljetetaan 
ulkopuoliseen vastaanot-
topaikkaan 110 – 160 km 
päähän. Korvaavat maa-
ainekset tuodaan 20 km 
etäisyydeltä.

Skenaario 3

Alueella kaivettuja kitka- ja 
kynnysarvomaa-aineksia 
hyödynnetään Hyväntoivon-
puiston rakentamiseen sekä 
alueen katu- ja tonttiraken-
teissa. Kaikki pilaantuneet 
maa-ainekset kuljetetaan 
ulkopuoliseen vastaanot-
topaikkaan, joka sijaitsee 
enintään 50 km päässä. 
Korvaavat maa-ainekset 
tuodaan 20 km etäisyydeltä.

Skenaario 4

Alueella kaivettuja kitka- ja 
kynnysarvomaa-aineksia 
hyödynnetään vain Hyvän-
toivonpuiston rakentami-
seen. Kaikki pilaantuneet 
maa-ainekset kuljetetaan 
ulkopuoliseen vastaanot-
topaikkaan, joka sijaitsee 
enintään 10 km päässä. 
Korvaavat maa-ainekset 
tuodaan 20 km etäisyy-
deltä.

Skenaario 5

Alueella kaivettuja kitka- ja 
kynnysarvomaa-aineksia 
hyödynnetään vain Hyvän-
toivonpuiston rakentami-
seen. Kaikki pilaantuneet 
maa-ainekset kuljetetaan 
ulkopuoliseen vastaanot-
topaikkaan, joka sijaitsee 
enintään 5 km päässä. 
Korvaavat maa-ainekset 
tuodaan 5 km etäisyydeltä.

Kuva: Ramboll Finland Oy
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Maaperä- ja pohjavesitutkimukset oh-
jaavat sekä riskinarviointia että kun-
nostussuunnittelua, ja tehtyjen ym-
päristötutkimusten laajuus ja laatu 
heijastuvat suoraan arviointi- ja suun-
nittelutyöhön. Tutkimuspisteverkon 
sekä näytemäärän tulee olla riittävä 
kunnostettavan maa-aineksen mää-
rän ja alueen keskimääräisen haitta-
ainepitoisuuden selvittämiseksi. Täl-
löin kunnostussuunnittelu ja arvio 
hankkeen kustannuksista voidaan 
tehdä luotettavasti. Puutteelliset tutki-
mukset johtavat usein virheisiin siinä 
vaiheessa, kun arvioidaan soveltuvia 
kunnostusmenetelmiä, kunnostetta-
van maa-aineksen määrää sekä kus-
tannuksia. Ilmiö tunnistetaan yleisesti, 
mutta kunnostuksen aikana todetut 
poikkeamat arvioista ovat niin yleisiä, 
että laadukkaiden tutkimusten koros-
taminen on tärkeä osa kestävää kun-
nostamista.

Tutkimusten toteuttaminen varhai-
sessa vaiheessa lisää käytettävissä 
olevien kunnostusmenetelmien 
määrää ja tukee laadukkaampien 
kunnostussuunnitelmien teke-
mistä. 

Ympäristötutkimusten sisältöä ohjaa 
valtioneuvoston asetus maaperän pi-
laantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista (214/2007), jossa on mää-
ritelty mitä arvioinnissa tulee tarkas-
tella. Ympäristötutkimuksissa pyritään 
lähtökohtaisesti vastaamaan asetuk-
sen vaatimuksiin, mutta tutkimukset 
luovat myös pohjan mahdolliselle kun-
nostussuunnittelulle ja menetelmien 
vertailulle. Kohteen olosuhteista sekä 
ympäristötutkimusten laajuudesta riip-
puen pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arviointia varten tehtyjä 
tutkimuksia voi olla tarpeen tarken-
taa kunnostussuunnitteluvaiheessa, 
minkä vuoksi mahdollinen kunnostus-

suunnittelu on syytä huomioida jo pi-
laantuneisuutta tutkittaessa.

Samalla alueella voi olla myös muita 
tutkimustarpeita, jotka eivät ole välttä-
mättömiä pilaantuneisuuden arvioin-
nin kannalta, mutta jotka ovat tärkeitä 
kokonaisuutta tarkastellessa. Hank-
keen sidosryhmien välisen keskuste-
lun avulla voidaan kartoittaa, mitä tut-
kimustarpeita suunnittelualueella on 
ja miten eri tutkimustarpeet on mah-
dollista sovittaa yhteen. Tutkimusten 
keskitetty toteuttaminen lisää kaikkien 
osapuolten tietoa kohteesta ja vähen-
tää tutkimuskustannuksia, ympäristö-
vaikutuksia sekä alueellista häiriötä. 

4. Ympäristötutkimukset
Erityisesti in situ ja on-site -kunnostuk-
sessa tarvitaan tietoja, jotka eivät tyy-
pillisesti sisälly ympäristötutkimuksiin. 
Tutkimuksissa olisi hyvä huomioida 
kunnostuksen suunnitteluun vaikutta-
via tekijöitä, kuten maaperän geotekni-
siä ominaisuuksia ja ravinnepitoisuuk-
sia. Esimerkiksi tehostetun biologisen 
kunnostuksen suunnittelussa maape-
rän huokoisuus ja ravinnepitoisuudet 
vaikuttavat siihen, mitä ravinteita maa-
perään on syötettävä haitta-aineita ha-
jottavan mikrobiston kasvattamiseksi.

Kuva: Ramboll Finland Oy
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On hyvä myös huomata, että esimer-
kiksi perustamistapalausuntoa varten 
tehtävät geotekniset tutkimukset ero-
avat sisällöltään ympäristötutkimuk-
sista, vaikka tutkimusmenetelmä voi 
olla molemmissa sama. Maaperän 
koostumus ja raekoko selvitetään ris-
kinarvioinnin ja haitta-aineiden kul-
keutumisen näkökulmasta, mutta 
tutkimuksia ei tehdä aina siinä laajuu-
dessa, mikä olisi massojen hyötykäy-
tön ja geoteknisen soveltuvuuden kan-
nalta tärkeää.

Ympäristötutkimuksissa esiin tule-
vat jätteet sekä purettavat rakennukset 
ja muut rakenteet ovat niin yleisiä, että 
rakenteiden haitta-ainekartoitukset 
sekä jätemateriaalien hyödyntämis-
kelpoisuuden tutkiminen tulisi sisällyt-
tää mahdollisuuksien mukaan PIMA-
tutkimuksiin. MARA-asetuksen (VNa 
843/2017, Valtioneuvoston asetus eräi-
den jätteiden hyödyntämisestä maara-
kentamisessa) mukainen hyödyntä-
miskelpoisuus on tutkittava puretusta 
ja oikeaan palakokoon murskatusta 
materiaalista. Haitta-aineiden kartoit-
taminen ja hyödyntämiskelpoisuuden 

Hyviä käytäntöjä pilaantuneisuustutkimuksiin 

• Tutki ennakoiden. Mitä aikaisemmin 
tieto maaperän kunnostustarpees-
ta saadaan, sitä enemmän aikaa ja 
mahdollisuuksia se antaa varautumi-
selle.

• Eri tutkimuksilla on erilaiset tarkoituk-
set. Ympäristötutkimukset eivät usein 
ole riittäviä hyvälle menetelmävalin-
nalla ja kunnostussuunnittelulle.

• Tiiviit savi-/silttikerrokset voivat es-
tää haitta-aineiden kulkeutumisen 
syvempiin kerroksiin tai pohjaveteen. 
Vältä tiiviiden maakerrosten läpäise-
mistä.

• Selvitä maa- ja kallioperäolosuhteet 
(maalajit, maapeitepaksuus, kallion-
pinnan taso, pohjaveden taso) ennen 
tutkimusten aloittamista esimerkiksi 
GTK:n Maankamara-palvelusta.

• Käytä eri näytteenottovälineitä riippu-
en maaperän haitta-ainepitoisuudes-
ta. Huolehdi näytteenottovälineiden 
puhtaudesta.

• Selvitä pohjaveden syvyys ja antoi-

suus myös mahdollisia in situ -mene-
telmiä ajatellen. 

• Pohjaveden ominaisuudet vaikutta-
vat in situ -menetelmissä käytettävän 
reagenssin määrään. Tutki pohjave-
destä haitta-aineiden lisäksi rauta, 
mangaani, pH, orgaaninen hiili, happi 
ja ravinteet (nitraatti, nitriitti, fosfaat-
ti).

• Tutki maaperän rakeisuus myös 
geoteknisen soveltuvuuden selvittä-
miseksi.

• Tutki maaperästä haitta-aineiden li-
säksi rauta, mangaani, pH, orgaani-
sen aineen pitoisuus sekä ravinteet 
(nitraatti, nitriitti, fosfaatti).

• Tee haitta-ainekartoitukset rakennuk-
sista mahdollista purkua ja purkuma-
teriaalien hyötykäyttöä varten.

• Selvitä jätteiden hyödyntämiskelpoi-
suus hyvissä ajoin ennen kunnosta-
mista.

Vuoropuhelu

tutkiminen rakenteesta ennakkoon 
auttaa kuitenkin varautumaan sii-
hen, kuinka paljon kohteessa voi 
olla hyödyntämiskelpoisia tai kaato-
paikalle päätyviä jätemateriaaleja. 
Tieto hyötykäyttöön tai kaatopaikalle 
sijoitettavan materiaalin määrästä  
vaikuttaa kunnostussuunnitteluun ja 
auttaa edistämään jätehuollon etusija-
järjestyksen toteutumista. 

Lue lisää aiheesta:
Lepistö, J., Westerholm, H., Schultz, 
E., Uljas, J. & Björklöf K. 2014.  
Hyvät käytännöt pilaantuneiden mai-
den kenttätutkimuksissa. Suomen 
ympäristökeskus. Saatavilla:  
http://hdl.handle.net/10138/42681

VNa 843/2017, Valtioneuvoston ase-
tus eräiden jätteiden hyödyntämises-
tä maarakentamisessa. Asetuksen 
soveltamisesta on laadittu sovelta-
misohje (2.7.2019 alkaen voimassa 
oleva versio).

http://hdl.handle.net/10138/42681
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B39D6ABBA-49BE-4620-ACB1-B8A03700AB96%7D/143106
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B39D6ABBA-49BE-4620-ACB1-B8A03700AB96%7D/143106
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B39D6ABBA-49BE-4620-ACB1-B8A03700AB96%7D/143106
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Tutkimuksia suunniteltaessa vuoropuhelu tilaajan, konsultin ja jos mahdollista, myös urakoit- • Suunnittelupalaverit – muista sopia 
rooleista ja vastuista myös viestinnän 
osalta.

• Hankepalaverit, joille on ennakkoon 
varattu ajankohdat tietyin väliajoin.

• Sisäinen hankekirje sovituin aikavä-
lein.

• Vuoropuhelu viranomaisen, maan-
omistajan ja rakennusliikkeen 
kanssa, esimerkiksi maastokäynti 
hankkeen alussa ja keskustelu kun-
nostusmenetelmiin liittyvistä vaikutuk-
sista ennen kuin lopullinen menetel-
mä valitaan.

• Uusi idea: Työturvallisuuskierrosten 
tyyliset kestävyyskierrokset, joissa 
tuodaan esiin kestävyyteen liittyvät 
ongelmat ja huolet.

sijan välillä on tärkeää. Jokai-
nen edellä mainituista pyrkii 
toteuttamaan työn omista läh-
tökohdistaan parhaalla mahdol-
lisella tavalla, mutta jokaisella 
asiantuntemus liittyy eri osaan 
hanketta. Tilaaja joutuu tar-
jouspyynnössä määrittelemään 
osan tutkimuksen sisällöstä, 
vaikka pilaantuneisuustutki-
mukset voivat olla kyseiselle 
tilaajalle vieraita. Konsultti vuo-
rostaan suunnittelee tutkimuk-
sen tarjouspyynnön perusteella, 
eikä tutkimus välttämättä sisällä 
sellaisia elementtejä, jotka ura-
koitsijalle olisivat tärkeitä. Tutki-
muksia suunnitellessa osapuol-
ten tulisi tuoda selkeästi esille, 

missä laajuudessa tutkimuksia 
tulisi tehdä ja mitä riskejä tut-
kimusvaiheessa säästämiseen 
liittyy. 

Koko hankkeen kattava toi-
miva vuorovaikutus sujuvoittaa 
hanketta, vähentää yllätyksiä 
ja helpottaa aikataulussa pysy-
mistä. Vuoropuhelua voidaan 
ylläpitää sopimalla etukäteen 
tietyin aikavälein suunnittelu- 
ja hankepalavereja, joissa ovat 
mukana kaikki kunnostami-
seen osallistuvat tahot. Suun-
nittelulle saadaan parhaat läh-
tökohdat tuomalla yhteen eri 
osapuolten tiedot hankkeesta 
ja toteutustavasta. Vuoropuhe-
lun myötä kaikilla osapuolilla 

on tieto hankkeen tavoitteista, 
työtavoista ja aikataulusta, ja 
epäkohtiin tai mahdollisiin ris-
tiriitatilanteisiin voidaan puut-
tua hyvissä ajoin. Onnistunut 
vuoropuhelu viestii usein myös 
ulospäin asian hallinnasta. Ura-
koitsijan olisi hyvä olla mukana 
keskusteluissa tai urakoitsijaa 
pitäisi konsultoida jo tässä vai-
heessa, jos se on mahdollista. 
Hankkeen toteutuksen aikana 
on tärkeää käydä vuoropuhelua 
ja muuttaa tarvittaessa suunni-
telmia saatujen lisätietojen pe-
rusteella.

Sisäisen vuoropuhelun 
välineitä
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Maaperän pilaantuneisuuden ja puh-
distustarpeen määrittelyn tulee pe-
rustua kohdekohtaiseen riskinarvioon 
(VNa 214/2007). Arvioinnin tarkoituk-
sena on selvittää, voiko ympäristössä 
esiintyvistä haitallisista aineista aiheu-
tua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Riskinarvioinnin lopputu-
loksena tunnistetaan riskienhallinnan 
tarve ja mahdolliset riskienhallinnalle 
asetettavat tavoitteet, kuten haitta-ai-
neiden hyväksyttävät pitoisuustasot.

Lue lisää aiheesta:
Ympäristöministeriö. 2014. Pilaantu-
neiden maa-alueen riskinarviointi ja 
kestävä kunnostaminen. Ympäristö-
ministeriö, Helsinki. Ympäristöhallin-
non ohjeita 6 | 2014. ISBN 978-952-
11-4327-4. Saatavilla: https://helda.
helsinki.fi/handle/10138/136564

5. Riskinarviointi
Riskinarviointi kytkeytyy kestävyy-
teen määrittelemällä riskienhallintaa 
edellyttävän haitta-aineiden pitoi-
suustason. Riskienhallintatarpeeseen 
voi liittyä muitakin syitä, mutta ne eivät 
ole samalla tavalla sitovia kuin ympä-
ristönsuojelulaki. Riskinarviointi mää-
rittelee, milloin kyse on pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta ja milloin 
kunnostamisesta.

Hyvä riskinarviointi tukee kestävää kunnostusta

• Riskinarviointi tuottaa tietoa hank-
keen osapuolille ja varmistaa, että 
kunnostus voidaan toteuttaa kestä-
västi ja kustannustehokkaasti. 

• Riskinarvioinnissa tuotettu tieto tu-
kee todenmukaista viestintää myös 
hankkeen ulkopuolisille tahoille.

• Riskinarviointi auttaa tunnistamaan 
merkittävimmät haitta-aineet, kul-
keutumisreitit ja altistustilanteet, 
jolloin kunnostus on mahdollista 
kohdentaa tarkoituksenmukaisel-
la tavalla. Siten voidaan varmistaa 
kunnostuksen onnistuminen ja saa-
vuttaa suurimmat mahdolliset hyö-
dyt. 

• Riskinarvioinnilla voidaan määri-
tellä ohjearvoista tai muista pitoi-
suusrajoista poikkeavat riskipe-
rusteiset puhdistustavoitteet, mikä 
lisää vaihtoehtoja puhdistustavan 
ja -menetelmien valintaan.

• Riskinarviointi voi mahdollistaa 
maankäytön suunnitteluun tai esi-
merkiksi talotekniikkaan perustu-
van riskienhallinnan ilman pilaantu-
neen alueen puhdistamista.

• Riskiarviointi auttaa ymmärtämään 
kohteen erityispiirteitä, joilla voi olla 
merkitystä riskienhallinnan tekni-
seen toteutukseen ja onnistumi-
seen.

• Riskinarviointia voidaan soveltaa 
kunnostustyön ohjaamisessa ja 
kunnostuksen jälkeisen seurannan 
suunnittelussa. Lisäksi se voi mah-
dollistaa haitta-aineita sisältävien 
maa-ainesten turvallisen ja järke-
vän hyödyntämisen kaivukohtees-
sa tai sen ulkopuolella.

• Riskinarvioinnin myötä maaperä 
tai pohjavesi todetaan usein haitta-
aineista huolimatta pilaantumat-
tomaksi, jolloin alueella ei tarvita 
riskien vuoksi lainkaan jatkotoimia.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564
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ei ole päätetty. Riskinarviointi tulisikin 
tehdä maankäytön suunnittelun al-
kuvaiheessa ohjaavana arviointina, 
jossa luodaan alustava käsitteellinen 
malli ja tuodaan kaavoittajalle esiin eri 
alueita koskevat riskit tulevasta maan-
käytöstä riippuen. Riskinarvioinnissa 
voidaan esimerkiksi osoittaa alueet, 
joilla asuinrakentaminen edellyttää 
haitta-aineista johtuvia toimenpiteitä. 
Maankäyttö voidaan tämän jälkeen 
suunnitella riskit huomioiden ja sijoit-
taa toiminnot siten, että vältytään tar-
peettomalta kunnostamiselta.

Kun maankäytön suunnittelu etenee 
asemakaavavaiheeseen, alueiden yk-
sityiskohtaista järjestämistä voidaan 
tarkentaa ohjaamalla rakentamista 
kaavan muun ohjaustavoitteen edel-
lyttämällä tavalla. Esimerkiksi Helsin-
gin Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston 
hyötykäyttöalue merkittiin asemakaa-
vaan merkinnällä e-lm, jonka perus-
teella alueella voitiin ympäristöluvan 
mukaisesti hyödyntää alueella muo-
dostuneita pilaantuneita maa-aineksia.

5.1. Riskinarviointi 
osana maankäyttöä
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 
132/1999) määritellään alueiden käy-
tön ja kaiken rakentamisen tavoit-
teeksi luoda edellytykset hyvälle elin-
ympäristölle. Lain tarkoituksena on, 
että elinympäristössä voidaan edistää 
ekologista, taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurista kestävää kehitystä. 

Riskinarviointia tarvitaan tunnis-
tamaan, missä eri tilanteissa ja pi-
toisuustasoissa maaperässä olevat 
haitta-aineet edellyttävät riskienhallin-
taa, jotta edellä kuvattu kestävä maan-
käyttö voidaan suunnitella. Jos riskin-
arviointi tehdään vasta maankäytön 
suunnittelun jälkeen, riskienhallinta 
joudutaan suunnittelemaan jo pääte-
tyn maankäytön pohjalta, eikä silloin 
ole käytettävissä kaikkia niitä ratkai-
suja, joilla kestävä riskienhallinta olisi 
ollut mahdollista toteuttaa.

Maankäytön suunnittelun varhai-
sessa vaiheessa ei kuitenkaan usein 
ole mahdollista tehdä tarkkaa riskinar-
viointia, koska alueen lopullista käyttöä 

Kuva: Ramboll Finland Oy
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Riskikohteiden tunnistamista voidaan 
edesauttaa paikkatietoa hyödyntä-
mällä. Kaupungit esimerkiksi voisivat 
koota maaperätutkimuksissa sekä his-
toriaselvityksissä kerätyt tiedot haitta-
aineista ja jätteistä paikkatietojärjes-
telmään, joka olisi myös kaavoituksen 
käytössä. Maankäyttöä suunnitelta-
essa järjestelmä ilmoittaisi kaavoit-
tajalle, mikäli suunnittelualueella on 
todettu kohonneita haitta-ainepitoi-
suuksia tai jätteitä tai mikäli aluetta ei 
ole tutkittu. 

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa 
esimerkiksi 

• toimintojen sijoitteluun kaava-
alueella

• rakennusten sijoitteluun ja pohja-
ratkaisuihin

• maan pinnan korkeusasemaan 
(maa-ainesten hyödyntäminen 
sekä kaivaminen)

• maankäyttöluokkiin.

Parhaat käytännöt
• Laadi hyvä riskinarvioinnin käsit-

teellinen malli jo ennen ensimmäisiä 
tutkimuksia: havainnollinen kuvaus 
haitta-aineiden päästö- ja altistu-
mislähteistä, kulkeutumisreiteistä 
sekä niille altistuvista kohteista. 
Mallia täydennetään uudella tiedolla 
riskinarvioinnin edetessä ja tarvitta-
essa vielä mahdollisen kunnostuk-
sen aikana.

• Huolehdi, että näytteenotto ja muut 
kohdetutkimukset, selvitykset ja 
laskennat ovat edustavia. Monipuo-
linen tutkimusaineisto lisää riskinar-
vioinnin luotettavuutta.

• Kohdenna näytteenotto käsitteel-
lisen mallin perusteella niille alu-
eille, joiden kautta haitta-aineiden 
kulkeutuminen tai niille altistuminen 
on todennäköisintä tai joissa olete-
tut vaikutukset ilmenevät. Riskin-
arvioinnissa ei ole yleensä tärkeää 
tietää haitta-aineen enimmäispi-
toisuuksia yksittäisissä näytteissä. 
Riskien kannalta olennaisempia 
ovat keskimääräiset pitoisuudet 
altistumisreiteillä tai pitkän ajan pi-
toisuusmuutokset esimerkiksi poh-
javedessä ja purkupintavesistöissä.

• Ota huomioon tutkimustiedon ja ar-

viointimenetelmien epävarmuudet. 
Vältä riskien tahallista yliarvioimista 
tai tahatonta aliarvioimista esimer-
kiksi puutteellisen tutkimustiedon 
vuoksi.

• Muista, että riskinarvion ensisijainen 
perusta on aina kohdekohtainen ar-
vio haitta-aineiden kulkeutumisesta 
ja niille altistumisesta. Maaperän 
haitallisten aineiden ohjearvot eivät 
ole riskinarviointia tai kunnostus-
suunnittelua sitovia raja-arvoja. 

• Dokumentoi riskinarviointi huolelli-
sesti, jotta arvioinnin tulokset ovat 
hyödynnettävissä parhaalla mah-
dollisella tavalla paitsi kunnostus-
ta koskevassa päätöksenteossa, 
myös alueen tulevissa suunnitel-
missa.
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Härmälänranta sijaitsee noin viiden 
kilometrin päässä Tampereen keskus-
tasta. Alueella oli vuodesta 1936 läh-
tien teollista toimintaa, jonka päätyttyä 
aluetta ryhdyttiin muuttamaan asuin-
käyttöön. Pilaantuneisuustutkimusten 
perusteella alueen maaperä ja poh-
javesi todettiin laajalti pilaantuneiksi 
pääosin orgaanisilla liuottimilla.

Maankäytön suunnittelun alkuvai-
heessa alueelle tehtiin ohjaava riskin-
arviointi, jonka tarkoitus oli määrittää 
maaperän puhdistustarve käyttötarkoi-
tuksen muuttuessa. Kun pilaantunei-
suus ja puhdistustarve arvioitiin ennen 
alueen kaavoittamista, rakentaminen 
ja riskienhallintaratkaisut voitiin suun-
nitella todettujen haitta-aineiden mää-
rän sekä sijainnin perusteella. 

Arvioinnissa tarkasteltiin eri maankäyt-
tömuotoja, ja puhdistustavoitteet ase-
tettiin maankäyttömuodosta riippuen 
seuraaville luokille:
• asuinrakennus tai siihen rinnastet-

tava rakennus
• asuinrakennuksen piha-alue
• leikkipaikka tai leikkipuisto
• puistoalue
• katu- tai parkkialue
• maa-aineksen ja jätteen hyötykäyt-

töalue.

Maaperän kunnostuksen edetessä tie-
dot maaperän haitta-aineista tarken-
tuivat. Osassa alueesta haitta-aineet 
ulottuivat niin syvälle, ettei kunnos-
tamista arvioitu teknistaloudellisesti 
järkeväksi. Lisäksi ympäristöviran-
omaisen ohjeistukset muuttuivat pro-
sessin aikana joidenkin haitta-aineiden 
osalta, ja alueella todettiin uusia haitta-
aineita, joiden haitattomia pitoisuusta-
soja ei aiemmassa arvioinnissa ollut 
määritetty.

Aiemman ohjaavan riskinarvioinnin 
päivittäminen katsottiin tarpeelliseksi. 
Tarkennetussa riskinarvioinnissa tar-
kasteltiin aiempien maankäyttömuoto-
jen lisäksi mm. tilannetta, jossa haitta-
aineet sijaitsevat asuinrakennukseen 
kuuluvan pysäköintitilan alapuolella. 
Käsitteellinen malli muodosti riskinar-
vioinnissa ja suunnittelussa tärkeän 

Kuva 4. Härmälänrannan riskinarvioinnissa käytetty käsitteellinen malli  
(Sillanpää ym. 2017).

Asuintilat:
Haitaton pitoisuus

TCA

Kallio

ivba

Ivia

Kortteli 1910

Pysäköinti:
Haitaton
pitoisuus

HTP
+81,1

Asuintilat:
Haitaton pitoisuus

TCA

+81,1
+79,7

Massanvaihto,
täyttö siMr

+71,3…+71,5

Karkeampi täyttö/
kapillaarikatko

+73,5…+74

+64…+67

DCE: 0,03 mg/kg
DCE: 0,01…0,03 mg/kg
TMB: 0,09 mg/kg

+79,7

+77 DCE: 0,04 mg/kg
5 m

8 m
5 m

2 m

DCE: 0,01 mg/kg
+74

+79

työkalun, jolla hahmotettiin, missä 
haitta-aineet sijaitsevat ja minkä reittien 
välityksellä niille voi altistua. (kuva 4)

5.2. Case Härmälänranta: Riskinarviointi
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Vaiheistetulla riskinarvioinnilla pys-
tyttiin edistämään maankäytön, ra-
kentamisen sekä kunnostamisen 
kestävyyttä. Ilman kohdekohtaisia 
riskiperusteisia kunnostustavoitteita 
sekä hankkeen aikana tarkennettua 
riskinarviota kohteessa olisi ollut huo-
mattavasti enemmän kunnostettavaa 
maa-ainesta, alueen kunnostaminen 
olisi aiheuttanut enemmän kustannuk-
sia ja haitalliset vaikutukset ympäris-
töön sekä yhteiskuntaan olisivat olleet 
suuremmat. 

Kuva: Ramboll Finland Oy
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Kestävä riskienhallinta on moniulottei-
nen kokonaisuus, joka edellyttää, että 
useat toimijat ja sidosryhmät kykene-
vät muodostamaan yhteisen tahtotilan, 
käsittelemään ja viestimään riskeistä 
realistisesti sekä tekemään valintoja, 
jotka ovat ympäristön, sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten kannalta ta-
sapainossa. Kestävä riskienhallinta ei 
olekaan yksittäinen ratkaisu, vaan pro-
sessi, jonka lopputuloksella on laaja 
ympäristöllisiä, taloudellisia sekä yh-
teiskunnallisia vaikutuksia koskeva 
hyväksyntä. Pilaantuneita maa-alueita 
koskevan lainsäädännön näkökul-
masta sanalla riski viitataan haitta-
aineiden mahdollisesti aiheuttamaan 
vaaraan tai haittaan, joka voi vähentää 

väestön tai yksilön terveyttä, heikentää 
ympäristön laatua tai häiritä luonnon 
toimintoja. Huomioimalla ympäristöte-
kijöiden lisäksi myös sosiaaliset ja ta-
loudelliset tekijät osana kokonaisuutta, 
voidaan riskienhallintaa tarkastella 
laajemmin kestävän kehityksen pers-
pektiivistä. 

Haasteen kestävälle riskienhallin-
nalle asettaa terveyskeskeisen tarkas-
telun lisäksi myös vallalla oleva tavoite 
riskien täydelliseksi välttämiseksi, eli 
haitta-aineen täydellinen poistaminen. 
Kestävässä riskienhallinnassa täydel-
lisen välttämisen vaihtoehdoiksi tun-
nustetaan myös riskin hyväksyminen, 
pienentäminen sekä siirtäminen. Jos 
hyväksymme myös nämä muut vaihto-
ehtoiset tavoitteet, mahdollistaa tämä 
huomattavasti laajemman joukon toi-
menpiteitä, joista useat ovat kokonais-
kestävyydeltään positiivisempia.

Mikäli haitta-aineista aiheutuvaa ris-
kiä ei voida hallita ilman pitoisuusta-
son pienentämistä, on pitoisuustason 
vähentämiseksi valittava kunnostus-
menetelmä. Kunnostusmenetelmän 
valinta on tärkeimpiä kunnostuksen 

kestävyyteen vaikuttavia valintoja, ja 
sillä on vaikutuksia esimerkiksi luon-
nonvarojen käyttöön, hankkeen aika-
tauluun, budjettiin, alueen lähiympä-
ristöön ja hiilidioksidipäästöihin.

Mikään kunnostusmenetelmä ei 
ole lähtökohtaisesti kestävä tai kestä-
mätön, joten kunnostusmenetelmän 
vaikutukset täytyy arvioida kohdekoh-
taisesti riskinarvioinnin tapaan. Sovit-
tamalla kunnostusmenetelmä alueen 
kehitykseen, ympäristöolosuhteisiin 
ja riskiperusteiseen puhdistustavoit-
teeseen on mahdollista päästä vah-
vempaan kestävyyteen ja vähentää 
kunnostuksen haitallisia vaikutuk-
sia alueella käynnissä oleviin muihin 
hankkeisiin sekä yhteiskuntaan ja ym-
päristöön.

6. Kestävä  
riskienhallinta ja 
kunnostaminen

Kuva: Ramboll Finland Oy
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6.1. Riskienhallinta-
menetelmän valinta
Riskienhallinnan tavoitteet voivat vaih-
della suunnittelualueen sisällä, minkä 
vuoksi menetelmän valinta tulee tehdä 
aluekohtaisesti ja oikean laajuisissa 
tarkasteluyksiköissä. Esimerkiksi 
asuinkorttelissa voi olla erilaisia toi-
mintoja, kuten asumista, pysäköintiä 
ja virkistysalueita, joilla haitta-aineiden 
pitoisuudet, kulkeutuminen ja altistus-
mahdollisuudet voivat vaihdella. Kes-
tävällä menetelmän valinnalla voidaan 
tunnistaa aluekohtaiset erot ja välttyä 
riskienhallinnan ylimitoittamiselta. 

Riskienhallinnan ei tarvitse olla en-
sisijaisesti haitta-aineen poistamista. 
Jos kohteessa on katkaistavissa oleva 
kulkeutumisreitti, sen poistaminen voi 
tarjota kestävän riskienhallintaratkai-
sun. Vastaavasti voi olla mahdollista 
poistaa altistuja rajatulta kulkeutumis-
reitiltä tai sijoittaa alueelle toimintoja, 
joilla haitta-aineille altistuminen on 
vähäisempää tai jopa kokonaan mah-
dotonta. Herkillä alueilla, kuten lasten 
leikkipaikoilla, kestävänä kunnostus-
tavoitteena voidaan pitää pintamaan 

osalta alueellisen taustapitoisuuden tai 
kynnysarvotason alittumista.

Alueilla, joilla maaperässä ei esiinny 
haihtuvia yhdisteitä, riittävä riskienhal-
linnan keino voi olla pintarakenne, jolla 
estetään suora kosketus haitta-ainei-
siin sekä niiden kulkeutuminen pölyä-
misen mukana. Haihtuvien yhdisteiden 
kulkeutumista asuintiloihin voidaan 
vastaavasti estää esimerkiksi talotek-
niikkaan perustuvilla ratkaisuilla tai 
rakentamalla alimpiin kerroksiin pysä-
köintitilaa, jossa haitta-aineiden pitoi-
suudet saavat olla asuintilaa suurem-
pia ja joista ei kulkeudu haitta-aineita 
herkempiin tiloihin.

Riskinarvion johtopäätös voi myös 
olla, että alueen nykyisessä tai suun-
nitellussa käytössä ei ole tarvetta ris-
kienhallinnalle, mutta pitkän aikavälin 
riskejä ei voida arvioida riittävän luotet-
tavasti tai alueen käyttötarkoitus saat-
taa tulevaisuudessa muuttua. Tällöin 
tulevaisuuden riskienhallintatarpeiden 
määrittelyä ja mitoittamista voidaan 
ennakoida riittävällä tarkkailulla, jolla 
saadaan tietoa pitkän aikavälin pitoi-
suusvaihteluista myöhempää suunnit-
telua varten.

Kuva: Ramboll Finland Oy
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6.2. Kunnostusmene-
telmän valinta
Kunnostusmenetelmän valinta ei ole 
yksiselitteistä, koska yhtä ainoaa oi-
keaa menetelmää ei useinkaan ole, 
vaan soveltuvia kunnostusmenetelmiä 
voi olla useita, ja paras kunnostus-

vaihtoehto saattaa olla useiden mene-
telmien yhdistelmä. Menetelmävalinta 
onkin prosessi, jonka tarkoituksena on 
tunnistaa ja koostaa kohteeseen so-
veltuvat kunnostusvaihtoehdot. 

Yksinkertaisissa hankkeissa kun-
nostusmenetelmän valinta saat-
taa olla hyvinkin yksinkertaista ja 

Tunnista teknisesti 
soveltuvat 

menetelmät

Kunnostettavien 
haitta-aineiden 
ominaisuudet
Kunnostettavan 
maa-aineksen sijainti, 
määrä ja pitoisuustaso
Kunnostustavoite
Maaperä-olosuhteet
Pinta-ja pohjavesi-
olosuhteet

Arvioi 
soveltuvuus 

hankkeen muihin 
tavoitteisiin

Aikataulu
Budjetti
Sovittaminen 
alueen muihin 
urakoihin
Ilmastopäästöt, 
biodiversiteetti
Resurssitehokkuus
Häiriöttömyys 
lähiympäristölle
Pitkäaikaisseuran-
nan välttäminen

Koosta 
vaihtoehdot ja 
luo kunnostus-

strategiat

Kestävyyden 
arviointi

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
Vaihtoehto 4
Vaihtoehto 5

Ympäristö
Yhteiskunta
Talous

Päätöksenteko

Sidosryhmien 
näkemykset
Tilaajan tarpeet

MENETELMÄVALINTA

vaihtoehtoisia menetelmiä voi olla vain 
yksi. Menetelmävalintaa ei kuitenkaan 
tulisi tehdä pelkästään välittömiä kus-
tannuksia vertailemalla, vaan valin-
nassa tulisi pyrkiä löytämään ratkaisu, 
jota voidaan pitää hankkeen kaikkien 
osapuolten ja myös tulevien sukupol-
vien mielestä kestävänä ja vastuulli-
sena.

Menetelmävalinnan ensimmäisessä 
vaiheessa tunnistetaan teknisesti so-
veltuvat menetelmät, esimerkiksi tau-
lukkopohjaista työkalua käyttäen. 
Seuraavassa vaiheessa arvioidaan 
tarkemmin teknisesti käyttökelpoisten 
menetelmien soveltuvuutta, huomioi-
den hankkeen tavoitteet. Menetelmä-
valinnan loppuvaiheessa soveltuvia 
kunnostusstrategioita on tyypillisesti 
useampi kuin yksi. Tunnistetut stra-
tegiat voivat yhdistellä useampaa eri 
menetelmää. Lopullinen menetelmä-
valinta tehdään kestävyysarvioinnin 
perusteella.

Kuva 5. Menetelmävalinnan prosessikaavio



2525

6.3. Yleisimmät 
riskienhallinta- ja 
kunnostusmenetelmät

Yleisin käytössä oleva pilaantuneen 
maaperän riskienhallinta- tai kunnos-
tusmenetelmämenetelmä on massan-
vaihto. Yli 90 prosenttia maaperän 
kunnostuksista tehdään massanvaih-
tona. Massanvaihdon jälkeen eniten 
kunnostuksia toteutetaan in situ -me-
netelmillä, joilla kunnostetaan tavalli-
simmin maaperässä olevia orgaanisia 
haitta-aineita biologisesti tai kemial-
lisesti hapettamalla. Massanvaihdon 
etuina ovat nopeus sekä vähäinen 
tarve jälkitarkkailulle, mutta in situ -me-
netelmillä on usein mahdollista päästä 
vastaavaan riskienhallintatavoittee-
seen kestävämmin ja edullisemmin.

Riskienhallinta- ja kunnostusme-
netelmät voidaan jakaa fysikaalisiin, 
biologisiin ja kemiallisiin menetel-
miin, jotka toteutetaan joko kohteen 
maaperässä (in situ), kunnostuskoh-
teessa (on site) tai kunnostuskohteen 
ulkopuolella (off site). Menetelmien 

toimintaperiaatteet perustuvat haitta-
aineiden ominaisuuksiin ja ne so-
veltuvat erityyppisiin ympäristöolo-
suhteisiin. Orgaanisilla haitta-aineilla 
pilaantuneissa kohteissa hyödynne-
tään yleisesti hapetukseen tai haihtu-
vuuteen perustuvia menetelmiä, kun 
taas epäorgaanisilla haitta-aineilla pi-
laantuneissa kohteissa menetelmät 
perustuvat useammin aineiden liukoi-
suusominaisuuksien ja biokertyvyyden 
hyödyntämiseen. Kohteissa, joissa 
kunnostustarve aiheutuu useammasta 
kuin yhdestä haitta-aineesta, voi me-
netelmiä olla useampi kuin yksi.

Kuva: Ramboll Finland Oy
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Biologinen in situ -kunnostus

Monitoroitu luontainen 
biohajoaminen
Monitoroitu luontainen puh-
distaminen on maaperän tai 
pohjaveden kunnostamista 
luontaisesti esiintyvien pro-
sessien, kuten biohajoami-
sen, pidättymisen, laimentu-
misen tai haihtumisen avulla. 
Menetelmässä hajoamisen 
etenemistä seurataan näyt-
teenotolla, jotta voidaan 
varmistaa, että luonnolliset 
prosessit toimivat riittäväl-
lä tehokkuudella. Menetel-
män edellytyksenä on, että 
haitta-aineet eivät saa levitä 
tai kulkeutua eikä ihmisten 
tai ympäristön altistumista 
tapahtua.

Tehostettu biohajoaminen
Tehostetussa biohajoamises-
sa optimoidaan haitta-ainei-
den luonnollista biologista 
hajoamista. Menetelmässä 
hyödynnetään maaperän ja 
pohjaveden luontaista mik-
robikantaa. Menetelmässä 
maaperään tai pohjaveteen 
syötetään biohajoamisessa 
tarvittavia elektronin vastaan-
ottajia (kuten happea) tai luo-
vuttajia, sekä mikro-organis-
mien tarvitsemia ravinteita.

Anaerobinen 
dehalogenaatio
Anaerobinen dehalogenaatio 
on tehostettu biologinen kun-
nostusmenetelmä, jossa mik-
robit poistavat hapettomissa 
olosuhteissa haitta-aineen 
klooriatomit. Menetelmällä 
voidaan hajottaa esimerkik-
si tetra- ja trikloorieteeniä 
dikloorieteeniksi, edelleen 
vinyylikloridiksi ja lopulta 
eteeniksi. Anaerobisessa 
dehalogenaatiossa käytetään 
usein elektroninluovuttajia 
(esim. alkoholi, etikka, me-
lassi tai kasviöljy) sisältävää 
ravinneliuosta.

Fytoremediaatio
Fytoremediaatiossa hyödyn-
netään kasveja haitta-ainei-
den hävittämisessä, siirtä-
misessä tai stabiloimisessa. 
Fytoremediaatio voidaan 
jakaa useampaan alaluok-
kaan sen perusteella, miten 
kunnostus tapahtuu. Mene-
telmällä on usein positiivisia 
ekologisia vaikutuksia kun-
nostuksen lisäksi.

Vesienkäsittelykosteikko
Vesienkäsittelykosteikko on 
fytoremediaatioon ja luon-
teiseen biohajoamiseen 
perustuva menetelmä, jossa 
haitta-ainepitoisia vesiä 
johdatetaan biologisesti 
aktiivisen kosteikkovyöhyk-
keen läpi. Kosteikot toimi-
vat elinympäristöinä monille 
kasveille ja eläimille. Niiden 
avulla voidaan lisätä luonnon 
monimuotoisuutta. 
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Kemiallinen hapetus
Kemiallisessa hapetuksessa hapetin, kuten ve-
typeroksidi tai otsoni, reagoi katalyytin kanssa 
ja muodostaa vety- tai hydroksyyliradikaaleja. 
Radikaalit ovat voimakkaasti reagoivia yhdistei-
tä, joiden tarkoituksena on hapettaa yhdisteitä 
joko vaarattomiksi tai vähemmän vaarallisiksi 
yhdisteiksi.

Kemiallinen pelkistys
Kemiallinen pelkistys perustuu haitta-aineita 
pelkistävien yhdisteiden lisäämiseen. Yleisin 
pelkistin on nolla-arvoinen rauta (Zero Valent 
Iron, ZVI), mikä toimii katalyyttina kloorattujen 
liuottimien dehalogenaatiossa. 

Maan huuhtelu
Maan huuhtelussa maaperään tai pohjaveteen 
syötetään tai imeytetään vettä, jossa voi olla 
myös haitta-aineen liukoisuutta tai hajoamista 
lisääviä aineita (kuten biologisia ravinteita tai 
kemiallista hapetinta). Huuhdeltu haitta-aineita 
sisältävä vesi tulee pääsääntöisesti käsitellä, 
esimerkiksi pohjaveden pumppaus- ja käsittely-
menetelmällä.

Kemiallinen in situ -kunnostus Fysikaalinen in situ -kunnostus

Huokoskaasukäsittely 
Huokoskaasukäsittely on fysikaalinen mene-
telmä haihtuvien yhdisteiden poistamiseksi 
pohjavesipinnan yläpuolisesta maaperästä. 
Menetelmässä maaperän huokostilassa ole-
vaa huokoskaasua imetään alipaineella, mikä 
edistää maaperään absorboituneiden, liuen-
neiden sekä vapaana olevien haitta-aineiden 
haihtumista. Maaperästä poistetulle huokos-
kaasulle on useita käsittelymenetelmiä, joista 
yleisin on aktiivihiilisuodatus. 

Ilmastus
Ilmastuksessa maaperää tai pohjavettä ilmas-
tetaan puhaltamalla ilmaa. Ilmavirtauksen 
seurauksena haitta-aineiden haihtuminen ja 
kulkeutuminen kiihtyy, jolloin ne kulkeutuvat 
ilmakuplien tai -virran mukana ylöspäin. Haih-
tuvat yhdisteet kerätään esimerkiksi huokos-
kaasukäsittelyllä käsiteltäväksi. Ilmastusta 
voidaan hyödyntää myös luonnollisen bioha-
joamisen nopeuttamiseksi.

Pohjaveden pumppaus ja käsittely
Pohjaveden pumppaus- ja käsittelymenetel-
mässä haitta-ainepitoinen pohjavesi pumpa-
taan maan pinnalla sijaitsevaan käsittelylaitok-
seen, jossa se käsitellään soveltuvalla tavalla. 
Menetelmää voidaan käyttää voimakkaasti 
pilaantuneen alueen päästölähteen kunnosta-
miseen tai estämään haitta-aineiden leviämis-
tä laajemmalle alueelle. 

Terminen desorptio
Terminen desorptio on fysikaalinen menetel-
mä, jossa haitta-aineita haihdutetaan lämmit-
tämällä maaperää tai pohjavettä. Haihtuneet 
yhdisteet kerätään maanpinnan yläpuolelle 
huokosilmakäsittelyyn. Myös biologinen hajoa-
minen tehostuu lämmön avulla.

Eletrokinetiikka
Elektrokinetiikassa haitta-aineita poistetaan 
maaperästä sähkökemiallisilla prosesseilla. 
Elektrokinetiikka voidaan jakaa useampaan 
alaluokkaan sen perusteella, onko tarkoitukse-
na veden vai ionien kuljettaminen vai haitta-
aineiden reaktiivisuuden lisääminen.



282828

In situ -hallinta
Kiinteytys / Stabilointi
Stabiloinnissa maa-ainekseen sekoitetaan sta-
biloivaa ainetta, joka vähentää haitta-aineen 
kulkeutuvuutta ja/tai läpäisevyyttä. Tyypillinen 
menetelmä on esimerkiksi pH:n säätäminen 
liukoisuuden estämiseksi tai haitta-aineen sito-
minen stabilointimassaan, kuten sementtiin tai 
tuhkaan.

Adsorptiopidättäminen
Adsorptiopidättämisessä maaperään injektoi-
daan adsorboivaa ainetta, jonka tarkoituksena 
on sitoa haitta-aineita paikoilleen. Menetelmäl-
lä pyritään rajoittamaan haitta-aineiden kul-
keutumista ja varmistamaan, että hajoamisen 
yhteydessä syntyvät välituotteet eivät pääse 
kulkeutumaan käsittelyalueen ulkopuolelle. 

Kapselointi / Eristys
Eristämisen tarkoituksena on estää haitta-
aineiden kulkeutuminen ja leviäminen ympäris-
töön. Useimmiten eristäminen tapahtuu estä-
mällä kontakti haitta-aineen ja sitä kuljettavan 
aineen, kuten sadeveden välillä. Eristämällä 
voidaan myös rajata haitta-aineet suojatta-
vasta tilasta estämällä aineiden siirtyminen 
systeemien välillä.

Muut menetelmät
Massanvaihto ja off site -käsittely
Massanvaihto on menetelmä, jossa pilaan-
tunut maa-aines kaivetaan ja käsitellään 
kunnostusalueen ulkopuolella. Tyypillisim-
mät laitosmittakaavan käsittelymenetelmät 
pilaantuneille maa-aineksille ovat kompos-
tointi, terminen desorptio ja maan pesu. 

Sisäilmariskien hallinta
Koneellinen ilmanvaihto
Koneellisen ilmanvaihdon avulla voidaan 
rakennuksen sisäpuolisia osia ylipaineistaa 
ja siten estää haitta-aineiden kulkeutuminen 
tiloihin.

Alapohjarakenteet
Alapohjarakenteiden avulla voidaan vähen-
tää rakennuksen alapuolisesta maaperäs-
tä rakennuksen sisäpuolelle kulkeutuvan 
huokosilman määrää. Huokosilman määrää 
voidaan vähentää esimerkiksi tuulettuvalla 
alapohjalla, pohjalaatan tiivistyksillä sekä oh-
jaamalla radonputkistolla haihtuvat yhdisteet 
pois kohteesta. 
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6.4. Soveltuvien 
menetelmien tunnista-
minen

Kunnostusmenetelmän valinta alkaa 
kohteessa olevien haitta-aineiden 
poistoon soveltuvien menetelmien 
tunnistamisella. Yksittäisen menetel-
män soveltuvuus riippuu ensisijaisesti 
poistettavasta haitta-aineesta, mutta 
menetelmän soveltuvuuteen vaikut-
tavat myös kohteen olosuhteet, kun-
nostustavoite sekä käytettävissä ole-
van taustatiedon määrä. Soveltuvien 
menetelmien tunnistaminen voidaan 
tehdä hyvinkin kategorisesti, esimer-
kiksi hyödyntämällä valmiita menetel-
mävertailutaulukoita. 

Haitta-aineen ominaisuudet ovat 
merkittävin kunnostusmenetelmän 
soveltuvuuteen vaikuttava tekijä. Or-
gaanisilla haitta-aineilla pilaantuneissa 
kohteissa hyödynnetään yleisesti ha-
petukseen tai haihtuvuuteen perustu-
via menetelmiä, kun taas epäorgaani-
silla haitta-aineilla pilaantuneissa koh-
teissa menetelmät perustuvat usein 

aineiden liukoisuusominaisuuksien 
tai biokertyvyyden hyödyntämiseen. 
Monipilaantuneissa kohteissa, joissa 
kunnostustarve aiheutuu useammasta 
kuin yhdestä haitta-aineesta, voi me-
netelmiä olla useampi kuin yksi. Mas-
sanvaihdolla saadaan poistettua lähes 
kaikkia haitta-aineita, mutta sen käyt-
tökelpoisuus riippuu kohteen muista 
olosuhteista.

Menetelmävalintaan vaikuttavat 
kohdeolosuhteet, kuten maa-aineksen 
laatu, haitta-aineiden sijainti sekä poh-
javesiolosuhteet. Tiiviissä ja hienoja-
koisessa maaperässä huokostilavuus 
sekä ilman- ja vedenjohtavuus ovat al-
haisia, mikä vaikuttaa kemikaalien kul-
keutumiseen sekä huokosilmateknii-
koiden käyttöön. Tiiviissä maaperässä 
huokosilmaa on vähän ja sen kulkeu-
tuvuus on heikkoa. Maaperän tiiveys 
vähentää toisaalta haitta-aineiden kul-
keutuvuutta, mitä voidaan hyödyntää 
kunnostussuunnittelussa pidättämällä 
haitta-aineita ja madaltamalla siten 
niistä aiheutuvaa riskiä. 

Maaperän lisäksi pinta- ja poh-
javesiolosuhteet sekä muut 

ympäristöolosuhteet, kuten päästö-
lähteen sijainti maanpintaan nähden, 
vaikuttavat kunnostusmenetelmän 
soveltuvuuteen. Riittävä maaperän 
kosteus on edellytys biologiaan perus-
tuville ratkaisuille, sekä tietyille termi-
sille ja elektrokineettisille menetelmille. 
Haitta-aineiden kulkeutuminen pohja- 
tai pintavesiin on pystyttävä lähtökoh-
taisesti estämään, mitä voidaan tarvit-
taessa tukea suojapumppauksella tai 
seinämäratkaisuilla.

Siinä missä pohjaveden sijainti lä-
hellä maan pintaa hankaloittaa mas-
sanvaihtoa, se voi luoda lisää edelly-
tyksiä muille kunnostusmenetelmille. 
Jos pohjavettä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi kunnostuskemikaalien 
laimennuksessa, vältytään veden 
kuljettamiselta alueen ulkopuolelta. 
Massanvaihdon soveltuvuutta rajoit-
taa tyypillisesti haitta-aineiden sijainti 
pohjavesikerroksessa tai syvällä maa-
perässä, sillä ne aiheuttavat usein kal-
liiden kaivuuratkaisuiden lisäksi mer-
kittäviä panostuksia vesienkäsittelyyn.

Menetelmävalintaa tukevat luotetta-
vat ja hyvin tehdyt maaperätutkimukset. 

Luotettavat tutkimukset luovat edelly-
tyksiä sille, että kunnostuksen aikaisia 
yllätyksiä ilmenee vähemmän. Huo-
nosti tutkitulla alueella haitta-aineiden 
saatetaan kunnostusvaiheessa todeta 
levinneen arvioitua laajemmalle tai sy-
vemmälle, jolloin kunnostusta on saa-
tettu lähteä toteuttamaan soveltumat-
tomalla menetelmällä.
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In situ biologinen kunnostus
Monitoroitu luontainen biohajoaminen + + o + + o - - o na na na + + + o + + - o ? o o +

Tehostettu biohajoaminen + + + + + + + + + ? na - + + + o + + o - o + o +

Anaerobinen dehalogenaatio - - - - - - + + + - - - + + + o + + - - + + o o

Fytoremediaatio + + + + + o o - - ? - - + + - + o o o - + ? o -

Vesienkäsittelykosteikko o o o o o o o o o + o o + + - + + o - o ? ? ? -

In situ kemiallinen kunnostus 
Kemiallinen hapetus + + + + + + + + + na na ? + + + + + + + o - + o +

Kemiallinen pelkistys na na na na na na + + + + - ? + + + + + + + o - + o +

Maan huuhtelu + + - + + + + + + o - - - + + + + + o - o - o -

In situ fysikaalinen kunnostus
Huokoskaasukäsittely + + - + + o + na na na na na - + o + - - - + o o + +

Ilmastus + + o + + o o - - na na na - + o + + + - o o o + +

Pohjaveden pumppaus ja käsittely + + o + + + + + + + + o - + + na + + o + + - + +

Monifaasi-erotus + + + + + + o - - - - - o + + na + + o o + - o o

Terminen desorptio (80..350 C) + + o + + + + + + - - - + + + o + + + + - + + -

Höyryinjektio (> 100 C) + + o + + + + + + - - - - + o + + + + + - + o -

Kyteminen + + + + + + + + + - ? ? o + ? + + na + + - ? ? -

Elektroforeesi - - - - - - - - - + o - + o - o + o o o + o ? -

Elektro-osmoosi - - - + + o o o o + o - o + o na + o + o + o o -

In situ hallinta
Kiinteytys / Stabilointi + + + + + + + + + + + - + o na + o na o - o + + +

Adsorbtiopidättäminen + + o + + o + + o + o o o + - - + + + o + o + o

Kapselointi / Eristys - o o - - o - + + + - o + + - + o - o o o o o +

Fyysiset seinämät + + + + + + + + + + + + + + o + + o o - - - + +

Hydraulinen hallinta o o o o o + + + + + + + - + + na o + - o + o + +

Muut menetelmät 
Kaivaminen ja ex situ käsittely o + + o o + o + + + o o + + na + - na + - - + + +

Sisäilmariskien hallinta 
Koneellinen ilmanvaihto + + - + + o + na na na na na na na na na na na - - na - + +

Tuulettuva alapohja + + - + + o + na na na na na o + + + - na - - na - + +

6.5. Menetelmä-
valintatyökalu

Kunnostusmenetelmän valinnas-
sa voidaan hyödyntää valmiita 
vertailutaulukoita. Taulukoiden 
tarkoituksena on helpottaa ja 
nopeuttaa päätöksentekoa, sekä 
parantaa päätöksenteon laatua. 
Valmiiden taulukoiden avulla 
voidaan yhdenmukaisen prosessin 
avulla tunnistaa ne menetelmät, 
jotka soveltuvat kyseiselle haitta-
aineelle, maa-ainestyypille tai 
maaperäkerrokselle.

Oheiseen taulukkoon on koottu 
yleisimpien Suomessa käytössä 
olevien riskienhallinta- ja kunnos-
tusmenetelmien teknistä soveltu-
vuutta ja taloudellista toteutetta-
vuutta koskeva ajantasainen tieto. 
Vertailutaulukon avulla voidaan 
alustavasti arvioida eri kunnos-
tusmenetelmien kohdekohtaista 
soveltuvuutta. Lopullinen mene-
telmävalinta tulee kuitenkin tehdä 
kunnostusmenetelmiä tuntevan 
asiantuntijan toimesta, joka kyke-
nee huomioimaan menetelmien- ja 
kohteen erityispiirteet. 

Lue lisää aiheesta: 
Federal Remediation  
Technologies Roundtable (FRTR).  
https://frtr.gov/ 

Taulukko 1. Menetelmävalintatyökalu

+ = hyvä
o = ehkä
- = ei
na = ei solvetuva
? = ei tietoa

Taulukon merkinnät:

https://frtr.gov/
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Teknisesti soveltuvilla kunnostusme-
netelmillä on mahdollista saavuttaa 
kohteeseen asetettu kunnostustavoite. 
Maaperän kunnostus on kuitenkin osa 
laajempaa kokonaisuutta ja siksi lopul-
lisen kunnostusvaihtoehdon on täytet-
tävä myös muut vaatimukset, kuten eri 
vaihtoehdoilla saavutettava kunnos-
tustaso, kunnostuksen kesto, koko-
naiskustannukset, mahdolliset jään-
nösriskit sekä muut hankkeen yleiset 
tavoitteet.

Hankkeen muiden vaatimusten 
huomioiminen osana kunnostusmene-
telmän valintaa on hyvä tehdä ennen 
lopullista päätöstä. Esimerkiksi alue-
kehityshankkeessa rakentajan näkö-
kulma kunnostuksen toteutukselle tai 
lopputulokselle voi olla eri kuin esi-
merkiksi kunnostuksesta vastaavalla 
maanomistajalla. Käymällä avointa 
vuoropuhelua oleellisten sidosryhmien 
välillä voidaan tunnistaa eri osapuolten 

intressit ja eri strategioihin liittyvät 
haasteet varhaisessa vaiheessa. Tun-
nistettuja kunnostusmenetelmiä pys-
tytään tämän jälkeen vertailemaan 
keskenään tasapuolisesti ja päätös 
menetelmästä voidaan tehdä kestä-
vyysarvioinnin perusteella.

Esimerkkejä menetelmävalinnas-
sa huomioitavista muista tavoit-
teista:

• ilmastopäästöjen minimointi
• resurssitehokkuuden lisääminen
• alueen biodiversiteetin edistämi-

nen
• pitkäaikaisseurannan välttäminen
• kytkeytyminen aluekehitykseen
• alueen rakennusten säilyttäminen
• häiriöttömyys alueen asukkaille
• paikallistalouden edistäminen.

Viestintä- ja vuorovaikutussuunnittelu

Maaperän kunnostus aiheuttaa aina häiriötä lähiympäristöön. Tiiviisti ra-
kennetuilla alueilla laajat toimenpiteet voivat aiheuttaa lähiympäristön 
asukkaissa vastustusta tai huolta, minkä vuoksi ajantasainen, myötätun-
toinen, selkeä sekä tarpeeksi usein toistuva viestintä ja raportointi on tär-
keää. Sidosryhmät on hyvä kartoittaa ja viestintä suunnitella etukäteen 
osana kunnostussuunnittelua, jotta ne tulevat huomioiduksi koko hank-
keen ajan. Suunnittelussa on hyvä määritellä myös viestinnän ja vuorovai-
kutukset tavoitteet, periaatteet, aikataulu ja välineet sekä palautteeseen 
reagoiminen. Kannattaa myös pohtia, onko hankkeesta tarpeen viestiä 
muilla kielillä kuin suomeksi.

Alueen käytättäjille, asukkaille ja muille sidosryhmille viestiessä  
voidaan vastata seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä tapahtuu ja missä? (Vinkki: muista kartta ja alueen rajaus kartalle)
• Kuinka kauan työ kestää?
• Miten hanke vaikuttaa alueen käyttöön?
• Miksi työtä tehdään ja mitä siitä seuraa?
• Mistä saa lisätietoja ja miten voi antaa palautetta?

6.6. Hankkeen yleisten 
tavoitteiden huomioiminen

Viestintää ja vuorovaikutusta suunniteltaessa on tärkeää määritellä:
• viestinnän kohteet tai kohderyhmät
• aikataulu ja aiheet
• viestintäkanavat

Vastuut: 
• materiaalin tuottaja
• lausuntojen antaja
• sivujen päivittäjä
• tiedotteiden julkaisija.
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Jyväskylän Mäki-Matissa toiminut polt-
toaineen jakeluasema purettiin vuonna 
2000. Jakeluaseman toiminnan päät-
tymisen jälkeen alueen maaperä tutkit-
tiin ja maaperän todettiin pilaantuneen 
laajalti bensiinillä ja dieselillä.

Kiinteistöllä tehtiin 2000-luvun 
alussa pilaantuneen maaperän kun-
nostus, jossa poistettiin lähellä maan 
pintaa (0 – 3 m) sijainneet haitta-aineet. 
Kohteen syvempiin maakerroksiin jäi 
edelleen korkeita öljy- ja bensiinihiili-
vetypitoisuuksia ja kiinteistön todettiin 
soveltuvan pysäköintialueeksi.

Kiinteistöä käytettiin pysäköintialu-
eena vuoteen 2019 asti, minkä jälkeen 
kiinteistölle alettiin suunnitella asuin-
rakentamista. Suunniteltu ajankohta 
rakentamisen aloittamiselle oli marras-
kuussa 2020. 

Alueella tehtiin maankäytön muutok-
sen takia uusi maaperätutkimus, jossa 
tarkennettiin suunniteltujen rakennuk-
sien kohdalla olevien haitta-aineiden 
sijainteja ja pitoisuuksia. Päivitettyjen 

tulosten perusteella tehdyssä puhdis-
tustarpeen arvioinnissa todettiin, että 
haitta-aineiden kulkeutuminen tulevien 
rakennusten sisäilmaan on mahdol-
lista, ja ne voivat aiheuttaa hajuhait-
toja sekä mahdollisia terveyshaittoja 
kiinteistön asukkaille.

Haitta-aineiden ominaisuudet, si-
joittuminen syvälle maaperään sekä 
hankkeen aikataulu tekivät suunnit-
telun haastavaksi. Menetelmävalinta 
päätettiin tehdä vaiheittain ja sen ai-
kana käytiin jatkuvaa vuoropuhelua 
kiinteistön omistajan ja rakennusyhtiön 
kanssa. 

Menetelmävalinta koostui seuraavista 
vaiheista:
1. Teknisesti soveltuvien menetelmien 

tunnistaminen
2. Kunnostusvaihtoehtojen muodos-

taminen
3. Vaihtoehtovertailu
4. Kunnostusmenetelmän valinta

Kohteeseen soveltui teknisesti useita 
riskienhallinta- ja kunnostusmenetel-
miä, kuten rakenteellisia riskienhallin-
tatoimenpiteitä (rakenteiden tiivistys 
sekä alapohjan tuuletus), huokoskaa-
sukäsittely, massanvaihto ja kemial-
linen hapetus. Biologiset kunnostus-
menetelmät rajattiin kohteessa pois 
aikataulun vuoksi.

Tunnistettujen menetelmien ei 
katsottu yksinään olevan soveltuvia 
hankkeen kaikkien tavoitteiden täyt-
tämiseen, joten suunnittelua varten 
muodostettiin seitsemän erilaista vaih-
toehtoa. Vaihtoehdot olivat eri riskien-
hallinta- ja kunnostusmenetelmiä yh-
disteleviä hybridimenetelmiä, joissa oli 
erilaisia painotuksia rakenteellisen ris-
kienhallinnan, massanvaihdon, kemi-
allisen hapetuksen sekä huokoskaa-
sukäsittelyn välillä.

Hankkeen muita tavoitteita:
• hiilidioksidipäästöjen minimointi
• jätemäärän vähentäminen
• lähiympäristöön kohdistuvien haitto-

jen vähentäminen
• kustannusten minimointi
• jäännösriskien ehkäisy
• kiinteistöön kohdistuvan negatiivi-

sen arvostuksen välttäminen.

6.7. Case Mäki-Matti: Menetelmävalinta
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Vaihtoehtovertailussa tunnistettiin, 
että kohteeseen ei haluttu raken-
teellisia riskienhallintamenetelmiä 
painottavaa ratkaisua. Kyseinen 
ratkaisu olisi jättänyt kiinteistölle 
pitkän jälkiseurantavelvoitteen, ja 
maaperään jäävien haitta-aineiden 
katsottiin heijastuvan negatiivisesti 
kiinteistön arvoon. Kohteessa ei 
myöskään haluttu tehdä täysimit-
taista massanvaihtoa korkeiden 
ympäristövaikutusten ja kustannus-
ten vuoksi.

Taulukko 2. Vaihtoehtovertailu. 

VAIHTOEHTO #0 VAIHTOEHTO #1 VAIHTOEHTO #2 VAIHTOEHTO #3 VAIHTOEHTO #4 VAIHTOEHTO #5 VAIHTOEHTO #6

TASO 1 
0 – 2 m

 � Alipaineistettu 
alapohja / 
radonputkisto

 � Massanvaihto

 � Bitumitiivistys
 � Alipaineistettu 
alapohja / 
radonputkisto

 � Massanvaihto

 � Bitumitiivistys
 � Alipaineistettu 
alapohja / 
radonputkisto

 � Massanvaihto

 � Bitumitiivistys
 � Alipaineistettu 
alapohja / 
radonputkisto

 � Massanvaihto
 � Geokalvo

 � Bitumitiivistys
 � Alipaineistettu 
alapohja / 
radonputkisto

 � Massanvaihto
 � Geokalvo

 � Bitumitiivistys
 � Alipaineistettu 
alapohja / 
radonputkisto

 � Massanvaihto
 � Geokalvo

 � Bitumitiivistys
 � Alipaineistettu 
alapohja / 
radonputkisto

 � Massanvaihto

TASO 2 
2 – 4 m

 � Massanvaihto  � Massanvaihto
 � Geokalvo

 � Massanvaihto
 � Geokalvo

Hajuhavaintoja

 � Huokoskaasu-
putkisto

Hajuhavaintoja

 � Huokoskaasu-
putkisto

Hajuhavaintoja Hajuhavaintoja

TASO 3 
4 – 8 m

 � Massanvaihto  � Huokoskaasu-
putkisto

Haitta-ainepitoi-
nen maa

 � Huokoskaasu-
putkisto

 � Kemiallinen 
hapetus

 � Kemiallinen 
hapetus

 � Kemiallinen 
hapetus

Haitta-ainepitoi-
nen maa

Haitta-ainepitoi-
nen maa
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Hankkeen sidosryhmien kanssa käy-
dyn vuoropuhelun perusteella kunnos-
tus päädyttiin toteuttamaan hybridime-
netelmällä, joka täytti kunnostuksen 
lopputulokselle asetetut teknistalou-
delliset sekä kestävän kehityksen ta-
voitteet. Valitussa kunnostusstrategi-
assa massanvaihto ulotettiin 6 metriin, 
jonka alapuolelle (6 – 9 m) sijoittuva 
haitta-ainepitoinen maaperä kun-
nostettiin kemiallisesti hapettamalla. 
Massanvaihdon alapinnan tasolle 
asennettiin riskienhallintaa varten huo-
koskaasun keräyskerros ja siihen pas-
siivinen huokoskaasuputkisto, jonka 
yläpuolelle asennettiin geokalvo estä-
mään haitta-aineiden ylösvirtausta.

Ramboll

Massanvaihto Massanvaihto

Hapetus Hapetus

Tiivistys
Radon-
putkisto

Geokalvo

HuokoskaasuputkistoHaitta-aineita sisältävä 
maa-aines

Kuva 7. Kappale 6.7 Case Mäki-Matti. Toteutuksen 
periaatekuva

Kuva 6. Pilaantuneen maaperän kunnostusstrategian periaatekuva.

Kunnostus onnistuttiin toteuttamaan 
turvallisesti ja tehokkaasti, kun mene-
telmä valittiin systemaattisesti ja eri 
sidosryhmien tarpeet huomioiden. Sa-
malla optimoitiin tehokkaasti kunnos-
tuksen vaikutukset ympäristöön, yh-
teiskuntaan sekä talouteen.
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Kestävyyden arviointi on menetelmä 
riskienhallinta- tai kunnostusvaihto-
ehtojen systemaattiseen vertailuun. 
Siinä missä perinteinen vaihtoehto-
jen vertailu keskittyy toimenpiteiden 
teknistaloudelliseen tehokkuuteen, 
pyrkii kestävyyden arviointi huomi-
oimiaa laajemmin sekä ympäristöl-
liset, sosiaaliset että taloudelliset 
vaikutukset.

Kestävyyttä voidaan arvioida 
hankkeen elinkaaren kaikissa vai-
heissa aina alueidenkäytön suunnit-
telusta yksittäisen kunnostusmene-
telmän optimointiin. Arvioinnin tar-
koituksena on lisätä toimenpiteillä 
saavutettavia hyötyjä kestävän ke-
hityksen näkökulmasta ja varmistaa 
toimenpiteiden vastaavan riittävästi 
kaikkien sidosryhmien tarpeisiin.

Kestävyyden arviointi on pe-
rusteltua sisällyttää osaksi 

päätöksentekoa mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa, mikäli riskien-
hallinnalle arvioidaan olevan hank-
keessa tarve. Mitä aikaisemmassa 
vaiheessa hanketta kestävyyttä ar-
vioidaan, sitä paremmat mahdolli-
suudet se tarjoaa lopputulokseen 
vaikuttamiseen ja eri näkökulmien 
huomioimiseen. Kestävyyden arvi-
ointia voidaan myös toistaa hank-
keen eri vaiheissa ja sitä voidaan 
tarkentaa tiedon karttuessa kuten 
riskinarviointiakin.

Kestävyyden arviointi tulisi tehdä 
viimeistään osana kunnostuksen 
yleissuunnittelua, sillä tässä vai-
heessa määritetään tyypillisesti 
merkittävimmät kunnostamiseen 
liittyvät toimenpiteet. Läpinäkyvä 
kestävyyden arviointi osana kun-
nostuksen yleissuunnittelua auttaa 

7. Kunnostuksen kestävyyden arviointi
myös viranomaista huomioimaan 
kestävyyden PIMA-ilmoitusmenet-
telyssä.

Kunnostushankkeen tilaajalle 
kestävyyden arvioinnista on läh-
tökohtaisesti hyötyä. Arvioinnin 
avulla voi olla mahdollisuus vähen-
tää tarpeetonta kunnostusta, lisätä 
hankkeen vastuullisuutta sekä sel-
keyttää hankkeeseen liittyviä vai-
kutuksia. Arvioinnilla voidaan myös 
vähentää esimerkiksi sosiaaliseen 
hyväksyttävyyteen liittyviä riskejä 
ja epävarmuuksia hankkeen toteu-
tuksessa sekä helpottaa vuorovai-
kutusta hankkeen sidosryhmien 
kanssa. Mikä tärkeintä, kestävyy-
den arviointi edistää tietoon poh-
jautuvaa ja läpinäkyvää päätök-
sentekoa.

Kestävyyden arviointia voidaan hyödyntää 
kestävässä kunnostamisessa kun
• ohjataan toimintojen sijoittumista yleis- ja 

asemakaavoituksessa
• sijoitellaan toimintoja pilaantuneelle alueelle
• arvioidaan riskienhallinta- ja/tai kunnostus-

vaihtoehtoja
• optimoidaan valittua kunnostusstrategiaa
• suunnitellaan rakentamisessa/kunnostami-

sessa syntyvien maa-ainesten käsittelyä
• arvioidaan kunnostuksen lopputuloksia ja 

mahdollisia jäännösriskejä.

Lue lisää aiheesta:
Pyy, O., Tikkanen, S., Reinikainen, J., Nih-
tilä, M. & Sorvari, J. 2017. Pilaantuneiden 
maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 25/2017. Saatavilla: http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-287-359-0

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
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7.1. Arviointiprosessin 
yleispiirteet
Kestävyyden arviointi on pohjimmil-
taan riskienhallinta- ja/tai kunnostus-
vaihtoehtojen jäsennelty tarkastelu, 
jonka tarkoituksena on tuottaa pää-
töksenteon tueksi tarvittava tieto läpi-
näkyvästi, perustellusti ja ymmärret-
tävästi (Ympäristöministeriö 2014). 
Kestävyyden arviointi ei ole yksit-
täinen menetelmä tai työkalu, vaan 
arviointiprosessi, jonka aikana 
määritellään arvioinnin reunaehdot, 
ollaan vuorovaikutuksessa tärkeim-
pien sidosryhmien kanssa, arvioi-
daan merkitykselliset vaihtoehdot 
ja lopuksi muodostetaan päätös 
käytettävissä olevan tiedon perus-
teella. Koska kestävyyden arvioinnin 
perimmäisenä tarkoituksena on lisätä 
toimenpiteillä saavutettavia hyötyjä 
kestävän kehityksen näkökulmasta, on 
arviointiprosessissa tärkeää korostaa, 
että arvioinnin tulokset tulevat huomi-
oitavaksi hankkeen päätöksenteossa 
ja toimeenpanossa.

Kuva 7 Kestävyyden arviointiprosessin yleiset 
vaiheet (mukaillen ISO 18504:2017)

Aloitus

Arvioinnin tavoitteiden 
määrittäminen 

Sidosryhmien tunnistaminen ja 
osallistaminen

 
Kestävyyden arvioinnin laajuuden ja 
toteutustavan määrittäminen

riskinhallinta ja/tai kunnostusvaihto-
ehtojen määrittäminen
arvioinnin reunaehtojen 
määrittäminen
kestävän kunnostuksen indikaattorien 
ja mittareiden valinta
kunnostuksen kestävyysarviointi-
menetelmän valinta

 

Kestävyyden arviointi ja tulosten tulkinta

Päätöksenteko 

Arvioinnin ja päätöksenteon huomioiminen 
toimeenpanon suunnittelussa

Lopetus

Osallistuminen ja 
vuorovaikutus

Toimiva viestintä ja vuorovaikutus 
kuuluvat kestävyyden arviointi-
prosessiin. Kestävyyden arviointi-
prosessista vastaavien tehtävänä 
on varmistaa, että kaikki kunnos-
tuksen sidosryhmät voivat osallis-
tua hankkeeseen, ja että heillä on 
saatavissa kaikki hankkeen kan-
nalta olennaiset tiedot selkeässä 
ja ymmärrettävässä muodossa 
(Ympäristöministeriö 2014).

Koska kestävyyden arviointi tähtää 
päätöksenteon tukemiseen, on sen ai-
kana hyvä kiinnittää erityistä huomioita 
siihen, että koko arviointiprosessi on 
dokumentoitu ja että arviointi pyritään 
perustelemaan tietoon ja tieteeseen 
perustuen. Tämä varmistaa, että ar-
vioinnin lopputulos on perusteltavissa 
myös tulevaisuudessa, mikäli hank-
keen olosuhteet muuttuvat ja päätök-
sentekoa joudutaan tarkastelemaan 
uudelleen.

Hyvin dokumentoidusta kestävyy-
den arvioinnista on hyötyä hankkeen 
toteutusvaiheessa, jolloin se edistää 
ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten 
jatkuvaa minimoimista, sekä hankkeen 
lopetusvaiheessa, kun osapuolet pyr-
kivät varmistumaan siitä, että kunnos-
tuksen kestävyys- ja muut tavoitteet 
on saavutettu ja että alue kelpaa tule-
vaan käyttötarkoitukseen. Kestävyys-
arviointi voi myös hankintavaiheessa 
tukea tarjoajien innovaatioita työn op-
timoimiseksi kunnostuksen kestävyy-
den lisäämiseksi.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564
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7.2. Arviointimenetel-
män valinta
Kestävän kunnostamisen ISO standar-
dissa (ISO 18504:2017) suositellaan 
hyödyntämään kestävyyden arvioin-
nissa vaiheittaista lähestymistapaa ja 
valitsemaan arviointimenetelmä koh-
teen monimutkaisuus huomioiden. 
Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksen-
teon kannalta selkeissä hankkeissa ar-
viointi tulee pyrkiä suorittamaan ensi-
sijaisesti yksinkertaisilla menetelmillä, 
ja soveltaa tarkempia menetelmiä vain 
kohteissa, joissa todellisia riskienhal-
linta- tai kunnostusvaihtoehtoja on 
useampia.

Erilaiset arviointimenetelmät voi-
daan jakaa laadullisiin, laskennallisiin 
ja yhdistelmämenetelmiin. Useim-
missa hankkeissa päätöksenteon kan-
nalta riittävät tiedot voidaan tuottaa yk-
sinkertaisilla laadullisilla menetelmillä, 
joissa eri kunnostusvaihtoehtojen vai-
kutuksia voidaan arvioida ja vertailla 
esimerkiksi yksinkertaiseen sanalli-
seen kuvailuun perustuen. 

Laskennallisilla menetelmillä 
on käyttökohteensa esimerkiksi 

tilanteissa, joissa päätöksenteko riip-
puu muutamasta mitattavissa olevasta 
indikaattorista. Tällaisia käyttökohteita 
voivat olla esimerkiksi massanvaihdon 
skenaariovertailut, joissa hiilijalanjäljen 
laskennalla voidaan arvioida eri vaih-
toehtojen suhteellinen ilmastovaikutus 
hiilidioksidiekvivalentteina. 

Yhdistelmämenetelmissä päätök-
senteon laadullisia ja laskennallisia 
tekijöitä voidaan priorisoida antamalla 
niille erilaisia painokertoimia. Lisäksi 
vertailutekijöitä voidaan muuttaa ver-
tailukelpoisiksi yhteismitallistamalla tai 
skaalaamalla. Tällainen arviointi mah-
dollistaa useampien esim. sosiaalisten 
ja taloudellisten tekijöiden yhteismital-
lisen vertailun. 

Kestävyyden arviointiin tarvitaan 
useasti monia arviointimenetelmiä, 
sillä yksittäinen menetelmä ei usein 
avaa riittävästi kaikkia kestävyyden 
ulottuvuuksia. Esimerkkejä eri arvioin-
timenetelmistä ja niiden soveltuvuu-
desta erityyppisiin hankkeisiin on esi-
tetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Kestävyyden arviointimenetelmien luokittelu (mukaillen ISO 18504:2017,  
Holland ym. 2011).

Laadullinen Yhdistelmä-menetelmä Laskennallinen

Soveltuvuus
Soveltuu yksinkertai-
siin kohteisiin, joissa 
ratkaisut ovat selkeitä

Soveltuu laajoihin kohtei-
siin, joissa kestävyyden 
monipuolinen tarkastelu ja 
sidosryhmäviestintä ovat 
tarpeellisia

Soveltuu kohteisiin, 
joissa toimenpiteiden 
keskeiset kestävyysvai-
kutukset ovat määritettä-
vissä numeerisesti

Tyypilliset piirteet Yksinkertainen, sa-
nallinen arviointi

Monipuolinen, hyödyntää 
painotuksia ja pisteytyksiä 
laadullisen tai laskennalli-
sen arvioinnin kanssa

Yksityiskohtainen, perus-
tuu yksittäisten osateki-
jöiden laskennalliseen 
määrittämiseen

Tärkeimmät pai-
notukset

Keskittyy projektin 
tärkeimpiin yksittäisiin 
kestävyyselement-
teihin 

Keskittyy laadullista 
arviointia täydentäviin 
ja tukeviin kestävyyden 
tekijöihin

Keskittyy yksityiskoh-
taiseen analyysiin 
yksittäisistä kestävyyden 
tekijöistä

Esimerkkejä 
menetelmistä

Tarkastuslistat
Arviointimatriisit
Kuvaileva analyysi

Monikriteerianalyysi
Parivertailu
Ympäristöjalanjälki

Elinkaariarviointi
Kustannus-hyöty   
-analyysi
Luontotarkastelu

monitulkintaisena, ja laskennallinen 
arviointi vastaavasti objektiiviselta ja 
yksiselitteiseltä. On kuitenkin tärkeää 
huomata, että kaikkiin arviointimene-
telmiin vaikuttavat yhtenäisesti arvi-
oinnin rajaukset ja oletukset sekä ar-
vioinnin toteuttajien arvioinnin aikana 
tekemät valinnat. Yksittäisen arvioi-
jan tekemä kestävyyden arviointi ei 
myöskään tuota monipuolista näkö-
kulmaa kestävään kehitykseen. Tätä 

kestävyyden arvioinnille ominaista vi-
noumaa voidaan vähentää hyödyntä-
mällä yhdistelmämenetelmiä ja huo-
mioimalla riippumattomien asiantunti-
joiden ja monipuolisten sidosryhmien 
näkemyksiä mahdollisimman paljon ja 
varhaisessa vaiheessa hanketta (Ym-
päristöministeriö 2014).

Laadullinen kestävyyden arviointi 
voi usein näyttäytyä päätöksen-
teon kannalta subjektiivisena ja 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564
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7.3. Kestävyyden 
indikaattorit
Kestävyyden arviointi perustuu kes-
tävyysindikaattoreihin, jotka kuvaavat 
toimenpiteiden positiivista tai nega-
tiivista vaikutusta kestävään kehityk-
seen. Indikaattorien valinta tehdään 
arviointiprosessin alkuvaiheessa ja 
valittujen indikaattoreiden tulee olla 
mitattavissa tai muutoin vertailtavissa, 
jotta kestävyysarviointi on mahdollista 
(Pyy ym. 2017).

Indikaattorit voidaan jakaa kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti 
kolmeen osatekijään; ympäristö-, so-
siaaliset sekä taloudelliset tekijät. Pi-
laantuneiden maa-alueiden riskienhal-
linnan tai kunnostuksen arvioinnissa 
käytettävien kestävyysindikaattorei-
den osalta ei ole olemassa yhtenäistä 
listausta (kts. esim. SuRF-UK oppaat, 
ISO-standardi, Ympäristöhallinnon 
ohje 6 | 2014 ), mutta esimerkkejä so-
veltuvista indikaattoreista on koostet-
tuna taulukossa 4.

Taulukko 4. Esimerkkejä yleisistä kestävyysindikaattoreista (Ympäristöministeriö 2014)

Ympäristötekijät Sosiaaliset tekijät Taloudelliset tekijät

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

muu häiritsevyys
• luonnonvarojen käyttö ja 

jätteiden synty

• vaikutukset ihmisten hyvin-
vointiin ja turvallisuuteen

• eettisyys ja oikeudenmukai-
suus

• vaikutukset naapurustolle ja 
alueellisesti

• yhteisön osallistaminen ja 
tyytyväisyys

• yhdenmukaisuus poliittisten 
tavoitteiden kanssa

• luotettavuus ja epävarmuus

• suorat kustannukset ja 
hyödyt

• epäsuorat kustannukset ja 
hyödyt

• työllistäminen ja pääoman 
kasvu

• omavaraisuus
• elinikä ja projektin riskit
• projektin joustavuus

Arvioinnissa käytettävien indikaattorei-
den valinta ja niiden painotus riippuvat 
arvioitavasta hankkeesta ja arvioin-
tivaiheesta. Koska valitut indikaatto-
rit vaikuttavat merkittävästi hankkeen 
päätöksiin, on tärkeää, että niiden va-
linta on perusteltu, ja että ne kuvataan 
sekä raportoidaan selkeästi. Indikaat-
toreiden vaikutuksia arvioitaessa tulee 
huomioida mm. seuraavat näkökulmat 
(Pyy ym. 2017):
• Ympäristövaikutuksia arvioitaes-

sa tulee huomioida toimenpiteiden 
vaikutukset maaperään, vesistöihin 
ja pohjaveteen, ilmaan sekä alueen 
ekologiaan. Suoria ympäristövai-
kutuksia voidaan usein mitata las-
kennallisilla indikaattoreilla, jotka 
kuvaavat esimerkiksi energian ku-
lutusta, päästöjä ja luonnonvarojen 
käyttöä. Laajempien tai epäsuorien 
ekologisten tai maisemallisten vai-
kutusten määrittäminen voidaan 
usein tehdä helpoiten laadullisesti 
tai pisteyttämällä.

• Sosiaalisia vaikutuksia arvioita-
essa tulee huomioida erilaiset ih-
misten hyvinvointiin ja elinoloihin 
liittyvät vaikutukset. Näitä vaiku-
tuksia ovat muun muassa ihmisten 
terveys ja turvallisuus sekä viihty-
vyyteen vaikuttavat tekijät, kuten 
melu, hajuhaitat sekä alueen käyt-
tömahdollisuuksien heikentyminen. 
Sosiaalisten vaikutusten indikaatto-
rit ovat usein puhtaasti laadullisia tai 
ilmaistavissa pisteyttämällä, koska 
niitä on vaikea mitata suoraan. (Pyy 
ym. 2017)

• Taloudellisia vaikutuksia arvioi-
taessa tulee huomioida hankkeen 
suorat ja epäsuorat kustannukset 
sekä taloudelliset hyödyt. Suo-
ria kustannuksia ovat kunnostuk-
sesta aiheutuvat kustannukset, 
kuten hankkeen suunnittelun, to-
teutuksen ja monitoroinnin kustan-
nukset. Muita kustannuksia voivat 
olla epäsuorat kustannukset, jotka 
liittyvät esimerkiksi terveysriskeihin 
sekä alueen heikentyneisiin käyt-
tömahdollisuuksiin. Taloudellisia 
vaikutuksia voidaan useasti mitata 
laskennallisilla indikaattoreilla, eli 
muutettuna rahaksi.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
http://hdl.handle.net/10138/136564
http://hdl.handle.net/10138/136564
http://hdl.handle.net/10138/136564
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-359-0
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Vaihtoehto 1

Kattilahuoneen öljyyntyneet beto-
nirakenteet puretaan ja rakennuk-
sen alle tehdään massanvaihto 
2 metrin syvyyteen rakennuksen 
kantavien rakenteiden alapuolelle. 
Massanvaihdon toteuttaminen ra-
kennuksen kantavuutta vaaranta-
matta edellyttää rakennuksen tu-
entaa.

7.4. Esimerkki:  
yksinkertainen  
kestävyyden arviointi

Öljylämmitteisen kiinteistön kattila-
huoneeseen oli vuotanut satoja litroja 
lämmitysöljyä. Vuotanut öljy oli imey-
tynyt kattilahuoneen betonilattiaan 
ja rakennuksen alla olevaan sora- ja 
hiekkapohjaiseen maaperään noin 
kahden metrin syvyyteen. Kohteessa 
tehty pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arviointi osoitti, että maa-
perään vuotaneet öljyhiilivedyt kul-
keutuvat rakennuksen sisäilmaan ja 
aiheuttavat terveydelle haitallista al-
tistumista, ellei riskienhallintatoimen-
piteitä tehdä.

Kohteen olosuhteiden ja haitta-
aineiden ominaisuuksien perusteella 
kohteessa tunnistettiin kaksi kunnos-
tusvaihtoehtoa. 

Vaihtoehto 2
Kattilahuoneen öljyyntyneet be-
tonirakenteet puretaan ja kattila-
huoneen lattian alle asennetaan 
huokoskaasun keräysjärjestelmä. 
Maaperässä olevien öljyhiilivety-
jen kulkeutuminen rakennuksen 
sisäilmaan estetään huokoskaa-
sujärjestelmän ja alapohjan alipai-
neistuksella sekä pohjalaatan tii-
vistämisellä. Maaperästä kerättävä 
huokoskaasu käsitellään maan-
päällisellä huokoskaasujärjestel-
mällä.

Kuva: Ramboll Finland Oy
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Osana menetelmävalintaa kohteessa 
tehtiin yksinkertainen kestävyyden ar-
viointi, jossa tarkasteltiin vaihtoehto-
jen vaikutuksia ympäristön sekä sosi-
aalisten ja taloudellisten näkökulmien 
kautta. Arvioinnissa painotettiin sosi-
aalisia ja taloudellisia näkökulmia, sillä 
toimenpiteet kohdistuivat suoraan kiin-
teistön asukkaisiin. Arvioinnissa huo-
mioitiin lisäksi kohteen ulkopuolelle 
ulottuvat ympäristövaikutukset.

Kestävyyden arviointiin valittiin yh-
deksän kestävyysindikaattoria ja var-
sinainen kestävyyden arviointi toteu-
tettiin yksinkertaisena laadullisena 
vertailuna.

Kategoria Indikaattori Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

Ympäristö

Vaikutukset ilmaan Suuremmat välittömät 
ilmastovaikutukset

Vähäisemmät suorat ilmas-
tovaikutukset 

Vaikutukset raken-
nukseen

Edellyttää merkittäviä 
purku- ja rakennustöitä

Ei merkittäviä vaikutuksia 
rakenteisiin pl. kattilahuone

Luonnonvarojen käyt-
tö ja jätteiden synty

Betonijätettä sekä pi-
laantunutta maa-aineista

Betonijätettä ja tulevai-
suudessa huokoskaasun 
suodatusmassoja

Sosiaaliset

Vaikutukset riskiin Välitön terveysriskin 
poistuminen

Terveysriskin poistuminen 
vie pidemmän ajan

Turvallisuuden tunne Välitön turvallisuuden 
tunne Epävarmuus jäännösriskistä

Vaikutukset viihtyvyy-
teen

Pitkäkestoinen raken-
nustyö Huomaamaton toimenpide

Taloudelliset

Suorat kustannukset 
ja hyödyt

Korkeammat kustan-
nukset Edullisemmat kustannukset

Epäsuorat kustannuk-
set ja hyödyt

Ei epäsuoria kustan-
nuksia

Jälkiseurannan kustannuk-
set ja mahdolliset vaikutuk-
set kiinteistön arvostukseen

Elinikä ja projektin 
riskit Projektin kesto on lyhyt Toimenpiteet kestävät useita 

vuosia

Ympäristövaikutuksiltaan vaihto-
ehto 2 arvioitiin paremmaksi ratkai-
suksi. Vaihtoehdon todettiin synnyt-
tävän vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
sekä jätettä, ja aiheuttavan vähemmän 
negatiivisia vaikutuksia rakennukseen 
ja asumisympäristöön.

Sosiaalisilta vaikutuksilta vaihtoehto 
1 arvioitiin paremmaksi ratkaisuksi. 
Vaihtoehdon todettiin mahdollistavan 
välitön terveysriskin poistuminen ja 
siten lisäävän välitöntä turvallisuuden 

tunnetta. Vaihtoehto kuitenkin aihe-
uttaisi pitkäkestoisen rakennustyön, 
sekä lyhyellä aikajänteellä selkeää 
haittaa ja huolta asukkaille.

Taloudellisilta vaikutuksilta vaih-
toehdot todettiin yhtä hyviksi. Vaih-
toehdon 1 todettiin aiheuttavan kor-
keammat kokonaiskustannukset ja 
kustannusten kohdistuvan lyhyelle 
ajanjaksolle. Vaihtoehdon 2 kustan-
nukset arvioitiin kokonaisuudessaan 
pienemmiksi ja jakautuvan pidemmälle 
ajalle. Vaihtoehdossa 2 toimenpiteiden 
kestoon liittyvän epävarmuuden, sekä 
kiinteistön arvostukseen mahdollisesti 
kohdistuvien näkökulmien arvioitiin 
heikentävän vaihtoehdon kestävyyttä.

Esimerkissä kestävyyden arvioin-
nin lopputulos riippuu sidosryhmien 
näkökulmien painotuksesta. Mikäli 
asukkaat päättävät painottaa pienem-
piä ympäristövaikutuksia, toimenpi-
teiden huomaamattomuutta ja mata-
lampia suoria kustannuksia, on vaih-
toehto 2 kestävämpi. Mikäli asukkaat 
taas päättävät painottaa riskin väli-
töntä poistamista ja lyhyttä hankkeen 
kestoa, on vaihtoehto 1 kestävämpi. 

Painotuksista onkin hyvä keskustella 
jo arvioinnin tavoitteiden määrittelyn ja 
indikaattoreiden valinnan yhteydessä, 
jolloin päätöksenteko tulosten tulkin-
nan jälkeen on suoraviivaisempaa.

Taulukko 5. 
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7.5. Kestävyyden-
arviointityökaluja
Kunnostuksen kestävyyden arviointia 
helpottamaan on kehitetty useita eri-
laisia arviointityökaluja (Pyy ym. 2017 
Nihtilä 2016; Bardos, ym. 2016, Sorvari 
2010). Työkalun valinta riippuu ensisi-
jaisesti valitusta kestävyyden arviointi-
menetelmästä. Laadullisia arviointeja 
varten voidaan soveltaa valmiita arvi-
ointitaulukkoja, kun taas esimerkiksi 
hiilidioksidipäästöjen laskennalliseen 
arvioimiseen tulee käyttää elinkaari-
laskentaan kehitettyjä työkaluja. 

Kestävyyden arvioimiseen tarkoi-
tetut työkalut ovat tyypillisesti helppo-
käyttöisiä. Ne on varustettu valmiilla 
kestävyysindikaattoreilla ja ne perustu-
vat tietoon todellisista kunnostushank-
keista. Valmiiden työkalujen käyttö te-
hostaa merkittävästi kestävyyden arvi-
ointia ja lisää prosessin läpinäkyvyyttä 
ja toistettavuutta.

Työkalujen käyttökelpoisuutta voi 
rajoittaa työkalujen sisältämien arvi-
ointimenetelmien sekä käytettävissä 
olevien indikaattoreiden määrä. Kaikki 

työkalut eivät myöskään huomioi ta-
sapuolisesti kestävyyden ympäristö-, 
sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia, 
ja työkalujen taustalla olevat mene-
telmät ja indikaattorit saattavat olla 
maantieteellisesti värittyneitä (ISO 
18504:2017). Maaperän kunnosta-
misen hiilidioksidipäästöjen arvioimi-
seen kehitetyt kansainväliset työkalut 
saattavat sisältää suomalaisen ympä-
ristön näkökulmasta virheellisiä pääs-
tökertoimia, jolloin niiden tulokset ei-
vät ole vertailukelpoisia ammattiohjel-
milla mallinnetun elinkaarilaskennan 
kanssa.

Kuva: Ramboll Finland Oy

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.12.001
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.12.001
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.12.001
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TYÖKALUJA

KESY-työkalu  
(Pirkanmaan ELY-keskus)
Uudehko kotimainen KESY-työkalu 
on Excel-pohjainen. Työkalu on tar-
koitettu kohteisiin, joissa on riskin-
arvioinnilla todettu kunnostustarve. 
Arvioinnin tavoitteena on valita kus-
tannustehokas kunnostusmene-
telmä, joka on riskitön kohteen nykyi-
sen maankäytön kannalta. Työkalu 
tarjoaa hyvän käyttöohjeistuksen 
myös konsultille ja viranomaiselle.

Tutustu työkaluun:
Maaperä kuntoon -ohjelma > KESY-
työkalu

SURE by Ramboll (Ramboll 
Finland Oy)
SURE on Suomessa kehitetty ISO 
18504:2017 standardin mukainen 
digitaalinen työkalu. Työkalu mah-
dollistaa kunnostushankkeen kestä-
vyyden arvioinnin ympäristön, yhteis-
kunnan ja talouden osalta. Lisäksi 
SURE mahdollistaa virtuaalisen vuo-
rovaikutuksen mahdollisten sidos-
ryhmien kanssa sekä tulosten jaka-
misen ja läpinäkyvän raportoinnin. 
Työkalu on tarkoitettu maanomista-
jille ja muille kunnostushankkeeseen 
ryhtyville, kunnostukseen osallistu-
ville suunnittelijoille ja viranomaisille 
sekä muille sidosryhmille.

Tutustu työkaluun: 
SURE by Ramboll

PIRTU-ekotehokkuuslaskenta-
työkalu (SYKE):
SYKEn koordinoimassa PIRRE-
hankkeessa on kehitetty vapaasti 
saatavilla oleva Excel-pohjainen 
PIRTU-laskentatyökalu, joka mah-
dollistaa kunnostusvaihtoehtojen 
kvantitatiivisen vertailun kestävyy-
den osatekijät huomioon ottaen. 
Suomalaisen työkalun käytön etuna 
on se, että indikaattorit ja mittarit on 
optimoitu paikallisiin olosuhteisiin so-
veltuviksi.

Tutustu työkaluun: 
Suomen ympäristökeskus > PIRTU-
ekotehokkuuslaskentatyökalu

SiteWise™ (Battelle)

SiteWise on vapaasti saatavilla 
oleva Excel-pohjainen työkalu, joka 
on suunniteltu ympäristöjalanjäljen 
arvioimiseen yleisimmille kunnos-
tusvaihtoehdoille. Se tuottaa analyy-
sin laskennallisista indikaattoreista; 
kasvihuonekaasut, energian käyttö, 
ilmapäästöt, veden ja luonnonvaro-
jen käyttö sekä onnettomuusriskit. 
SiteWise-työkalu koostuu eri osista, 
kuten hankkeen eri vaiheista tai eri 
kunnostusmenetelmien komponen-
teista. Jokaiselle osalle lasketaan 
ekologinen jalanjälki. Lopuksi eri 
osien ekologiset jalanjäljet yhdiste-
tään, jolloin saadaan koko hankkeen 
ekologinen jalanjälki (Nihtilä, 2016).

Tutustu työkaluun: 
Sustainableremediation.org

https://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI/Selvittaminen/Kestavyyden_arviointi
https://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI/Selvittaminen/Kestavyyden_arviointi
https://sure.ramboll.com/
https://www.syke.fi/fi-fi/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pilaantuneen_maaperan_ja_pohjaveden_riskinhallintaratkaisujen_ekotehokkuus_PIRRE_PIRRE2/PIRTUekotehokkuuslaskentatyokalu
https://www.syke.fi/fi-fi/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pilaantuneen_maaperan_ja_pohjaveden_riskinhallintaratkaisujen_ekotehokkuus_PIRRE_PIRRE2/PIRTUekotehokkuuslaskentatyokalu
https://www.sustainableremediation.org/guidance-tools-and-other-resources
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Pohjois-Karjalan Lieksassa sijaitse-
valla Anttosen vanhalla ampumarata-
alueella on harjoitettu ampumatoimin-
taa vuosina 1968 – 2003. Laukausten 
leviämisalue on hapanta suomaata, 
joka edistää lyijyn rapautumista ja kul-
keutumista pintavalunnan välityksellä.

Ampumarata sijaitsee vedenhankintaa 
varten tärkeän pohjavesialueen ete-
läreunalla. Pintavesi- tai maaekosys-
teemi on suoraan riippuvainen 
pohjavedestä (E-luokka). Alueen va-
lumavesillä on lisäksi ojituksien kautta 
virtausyhteys läheiselle Natura 2000 
-luonnonsuojelualueelle. Vaikutus-
alueen Natura-kohteessa elää muun 
muassa saukko, joka on EU:n luonto-
direktiivin (92/43/ETY) liitteen II laji. Di-
rektiivin liitteessä II luetellaan ne yhtei-
sön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, 
joiden esiintymispaikoille on perustet-
tava erityinen suojelualue.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnin perusteella metallien 
kulkeutumista entiseltä ampumara-
dalta pohjaveteen ei voitu sulkea pois, 
mutta riski pohjaveden laadun heiken-
tymiselle tulevina vuosikymmeninä 
arvioitiin pieneksi. Pintavesien väli-
tyksellä tapahtuvan kulkeutumisen to-
dettiin pysytelleen samalla tasolla koko 
2000-luvun ajan. Kuormituksen arvioi-
tiin jatkuvan vielä useita vuosikymme-
niä ja aiheuttavat ekologisen riskin Na-
tura-alueen suojeluperusteina oleville 
lajeille. Riskin suuruuteen todettiin liit-
tyvän merkittävää epävarmuutta.

Riskienhallinnan suunnittelun tueksi 
kohteeseen tehtiin kestävyyden arvi-
ointi, kolmen kuvitteellisen skenaarion 
välillä. Kestävyysarvioinnin tarkoituk-
sen oli tuottaa näkökulmia riskien-
hallintavaihtoehtojen pitkän aikavälin 
vaikutuksiin kestävän kehityksen nä-
kökulmasta ja siten ohjata jatkosuun-
nittelua.

7.6. Case Anttonen: Kestävyyden arviointi

Kuva: Ramboll Finland Oy
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VE1 – Ei riskienhallinta- tai 
kunnostustoimenpiteitä

Mikäli kohteessa ei toteutettaisi 
suojaavia riskienhallinta- tai kun-
nostustoimenpiteitä, olisi todennä-
köistä, että alueelta kulkeutuisi noin 
10 – 30 tonnia lyijyä ympäristöön tu-
levan 100 vuoden aikana. Leviävä 
lyijy kuormittaisi ojien sedimenttejä, 
eikä vaikutuksia lähialueen herkille 
biotoopeille voisi sulkea pois. Sade-
määrien merkittävä lisääntyminen 
tulevaisuudessa voisi vaikuttaa lyijyn 
leviämiseen pintaveden välityksellä 
sekä alueella syntyvän pohjaveden 
määriin ja virtaussuuntaan, millä 
voisi olla vaikutuksia vedenlaatuun 
pohjavedenottamolla. Ratkaisu edel-
lyttäisi myös pitkäkestoista tiedotta-
mista alueen käyttäjille.

VE2 – Hallitaan leviämisriskiä VE3 – Poistetaan päästöriski

Kuorimalla haulikkoradan suoalu-
een pintamaakerros poistettaisiin 
merkittävä osa kuormituslähteestä. 
Ratkaisun seurauksena ampuma-
rata-alueen ekologinen ja maise-
mallinen luonne muuttuisi merkittä-
västi, mutta vastaavasti kuormitus 
alueelta päättyisi ja mahdollinen 
riski läheisille biotoopeille kyettäisiin 
hallitsemaan. Ratkaisu aiheuttaisi 
merkittävässä määrin suoria kasvi-
huonekaasupäästöjä sekä välillisiä 
päästöjä johtuen työnaikaisista hiili-
dioksidipäästöistä sekä suomaa-ai-
neksen sitomasta metaanista. Suo-
alueen pintamaakerroksen kuorinta 
aiheuttaisi myös merkittäviä kustan-
nuksia ja voimakasta työnaikaista 
vesienhallintaa. Vesienhallinnalla 
voisi olla mahdollisesti vaikutuksia 
alueen pohjaveteen.

Mikäli haulikkoradan suoalu-
eelta ympäristöön leviäviä pin-
tavesiä sekä niiden mukana kul-
keutuvaa kuormitusta pyrittäisiin 
hallitsemaan patoamalla suo ja 
johtamalla padotut pintavedet 
vesiensuojelukosteikolle, pysyisi 
kuormitus pääosin ampumarata-
alueen lähiympäristössä. Vaikka 
suhteellinen riski pienenisi Na-
tura alueen osalta, lisäisi ratkaisu 
kuormitusta alueen lähiympäris-
töön. Vaikutukset laajemman alu-
een maisemaekologialle olisivat 
merkittäviä, mahdollisten kuiva-
tettujen metsäalueiden uudelleen-
soistuessa. Ratkaisu aiheuttaisi 
vähäisiä kasvihuonekaasupääs-
töjä vesiensuojelukosteikoiden ja 
ojituksen rakentamisesta sekä tu-

levaisuudessa huollosta ja ylläpi-
dosta. Ratkaisu edellyttäisi myös 
jatkuvaa seurantaa sekä operoin-
tia, ja olisi herkkä ympäristön tilan 
muutoksille esimerkiksi ilmaston-
muutoksen tai lisääntyneen hap-
pamuuden seurauksena. 

Kuva: Ramboll Finland Oy
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Kestävyyden arviointi tehtiin SURE by 
Ramboll -työkalulla ISO 18504:2017 
standardin mukaisesti. Arvioinnissa 
vertailtiin eri vaihtoehtojen kokonais-
vaikutuksia kestävyyden kolmeen pää-
kategoriaan (ympäristö, yhteiskunta ja 
talous). Ympäristökategoriassa tarkas-
teltiin pinta- ja pohjavesivaikutuksia, 
ekologisia vaikutuksia, maaperävaiku-
tuksia sekä ilmastovaikutuksia. Yhteis-
kuntavaikutusten osalta tarkasteltiin 
vaikutuksia terveyteen, turvallisuuteen 
ja yhteisöjen mahdollisuuksiin käyttää 
aluetta. Lisäksi tarkasteltiin kerättyjen 
tietojen luotettavuutta. Taloudellisina 
indikaattoreina tarkastelussa oli suo-
rat kustannukset ja hyödyt, epäsuorat 
kustannukset ja hyödyt sekä elinkaari 
ja joustavuus.

Arvioinnin perusteella kestävim-
mäksi vaihtoehdoksi osoittautui pääs-
töriskin poistaminen. Vaikka päästöris-
kin poistaminen oli käytettävissä ole-
van tiedon perusteella taloudellisesti 

kallein vaihtoehto, olisi riskienhallinta- 
tai kunnostustoimenpiteiden tekemättä 
jättäminen sekä leviämisriskin hallinta 
aiheuttanut merkittäviä negatiivisia 
vaikutuksia ympäristön ja yhteiskun-
nan näkökulmasta. Muut vaihtoehdot 
olisivat myös edellyttäneet pitkäkes-
toisia varautumista jopa 100 vuoden 
aikajänteellä.

Kestävyyden arvioinnin avulla pys-
tyttiin tukemaan hankkeen riskienhal-
linnan suunnittelua ja tuottamaan si-
dosryhmille päätöksenteon kannalta 
tärkeää tietoa siitä, millaisia vaikutuk-
sia eri vaihtoehdoilla on suhteessa 
tulevaisuuteen ja kestävään kehityk-
seen. Arviointi auttoi lisäksi hahmotta-
maan eri vaihtoehtojen epävarmuuksia 
ja tietopuutteita, ja siten ohjaamaan 
riskienhallinnan suunnittelua.

Kuva 8 Kestävyysarvioinnin yhteenveto Anttosen vanhalla ampumaradalla (Salonen ym. 
2019). Kuvaajassa palkin koko heijastaa haitallisen vaikutuksen suuruutta.
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8. Hankinta
Hankintavaiheessa kunnostusta tulee 
peilata hankkeelle asetettuihin kes-
tävyystavoitteisiin. Kun hankinta to-
teuttaa tilaajan kestävyystavoitteita, 
on kestävyyttä perusteltua käyttää 
myös osana hankinnan vaatimuksia. 
Kestävyyden ulottaminen tehokkaasti 
kunnostuksen toteutusvaiheeseen 
edellyttää, että kestävyystekijät ovat 
merkittävässä roolissa hankinnan 
kilpailutuksessa ja toteuttajan valin-
nassa.

Kunnostushankkeissa on pää-
sääntöisesti ollut keskeisenä hankin-
takriteerinä kokonaistaloudellisuus. 
Kokonaishinnan lisäksi hankkeissa 
on yleisesti käytetty soveltuvuusvaa-
timuksia tai laatuvertailua. Soveltu-
vuusvaatimuksissa on arvioitu muun 
muassa urakoitsijan ja työntekijöiden 
referenssejä sekä organisaatiota, ja 
laatuvertailussa on arvioitu urakoit-
sijan laadunvarmistusta, työturval-
lisuutta ja työsuunnitelmia. Erillisiä 

kestävyystekijöitä ei laatuvertailuun 
ole välttämättä sisältynyt tai niiden 
painoarvo ei ole ollut kovin suuri. Han-
kintalain 90 § kuitenkin mahdollistaa 
(ja kannustaa) ympäristönäkökulmien 
ja kestävän kehityksen huomioimisen 
osana julkisten hankintojen soveltu-
vuusvaatimuksia tai vertailuperusteita.

8.1. Kestävyys osana 
hankintakriteerejä

Kestävää kehitystä voidaan edistää 
hankinnoissa käyttämällä samoja peri-
aatteita kuin muidenkin laatuvaatimus-
ten kanssa. Tarjouspyynnössä voidaan 
esittää tietyt kestävyyteen liittyvät so-
veltuvuusvaatimukset, mitkä tulee 
täyttää. Tämän lisäksi (tai sijaan) kun-
nostukseen liittyvät oleelliset kestä-
vyystekijät voidaan arvioida ja pisteyt-
tää osana tarjousten laatuvertailua. 

Kuva: Ramboll Finland Oy
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Tarjousten kokonaistaloudellisuuden 
vertailussa huomioidaan tällöin hinta- 
ja laatupisteiden lisäksi kestävyyspis-
teet. Vaihtoehtoisesti kestävyysteki-
jöille voidaan luoda hinnoittelumalli, 
jolloin se voidaan ottaa suoraan kus-
tannuksena huomioon.

Kestävyyden osoittaminen täyttä-
mällä vaaditut minimivaatimukset ovat 
yksinkertainen ja tilaajan kannalta 
helppo menettely. Se on kuitenkin yk-
sinään käytettynä kaavamainen, eikä 
välttämättä edistä innovatiivisuutta 
työn toteutuksessa tai auta suunnitte-
lemaan töitä kestävän kehityksen nä-
kökulmasta.

Painottamalla kestävyyteen liittyviä 
tekijöitä niiden painoarvo urakoitsijan 
valinnassa kasvaa, eikä kestävyyden 
merkitys jää urakoitsijan valinnassa 
nimelliseksi. Painotuksen haasteena 
on kuitenkin valita oleelliset osatekijät 
sekä määritellä osatekijöiden paino-
arvo kestävyyden osatekijöiden ja mui-
den laatutekijöiden suhteen. Painotuk-
sen helpottamiseksi olisi suositeltavaa 
luoda yhteisiä malleja ja esimerkkejä 
painotuksen toteutuksesta.

8.1.1 Ohjaaminen kannusta-
valla hinnoittelulla
Hankinnan kestävyyttä voidaan oh-
jata kestävyyteen kannustavilla 
hinnoittelumekanismeilla tai elin-
kaarikustannukset huomioivalla hin-
noittelulla. Kestävyyteen kannusta-
vat hinnoittelumekanismit edellyttävät 
hintaperustaisten kestävyystekijöiden 
hinnoittelumekanismin luomista. Elin-
kaarikustannusten laskeminen taas 
mahdollistaa kaikkien kunnostuksen 
aikana syntyvien työvaiheiden huo-
mioimisen. Elinkaarikustannuksina 
voidaan huomioida sekä sisäisiä että 
ulkoisia kustannuksia. Sisäisiä elin-
kaarikustannuksia voivat olla koko-
naishinnan lisäksi esimerkiksi omat 
työkustannukset. Ulkoisia elinkaari-
kustannuksia voivat olla esimerkiksi 
kunnostuksen päästöjen vähentämi-
sestä aiheutuvat kustannukset, kuten 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
luontovaikutusten vähentämisestä 
aiheutuvat kustannukset. Ulkoisten 
kustannusten rahallinen arvo pitää 
kuitenkin pystyä määrittämään ja tar-
kistamaan.

Esimerkki: Tarjouspyynnössä esite-
tään huomioitavien kestävyystekijöi-
den yksikköhinnat. Urakoitsija laskee 
tarjoamansa kunnostusmenetelmän 
kestävyystekijöiden määrät, jolloin 
annettujen yksikköhintoja perusteella 
saadaan kestävyydelle hinta. Hinta 
voidaan joko huomioida suoraan kus-
tannuksena tai käyttää kehittämis-
hankkeissa lähtökohtana kehitys-
työssä saavutettujen parannusten 
mittaamiseen ja jaettavan hyödyn las-
kemiseen.

Esimerkkejä kestävyyden vähim-
mäisvaatimuksista tai pisteytettä-
vistä laatuvaatimuksista

Yleiset vaatimukset
• biopolttoaineiden käyttö
• uusiutuvan sähkön käyttö
• käytettävien työkoneiden ja autojen 

moottoreiden päästöluokkavaati-
mukset  

• sähköisten työkoneiden / autojen 
käyttö

Massanvaihto
• kuljetusten hiilijalanjälki
• loppusijoituksen/käsittelyn hiilijalan-

jälki
• kaivumassojen hyötykäyttö alueella 

tai toisessa kohteessa
• ylijäämämassojen hyödyntäminen 

täytöissä
• uusiomateriaalien hyödyntäminen
• kaivantovesien käsittely ja johtami-

nen

In situ / on site
• kemikaalit, määrät ja hiilijalanjälki
• energian kulutus
• veden kulutus
• päästöt ilmaan / veteen

Eristerakenteet
• materiaalien hiilijalanjälki 
• uusiomateriaalien käyttö
• kierrätysmaa-ainesten käyttö
• vesien hallinta ja ohjaus (imeytys, 

vesiaiheet, kosteikot)
• alueen jatkokäyttömahdollisuudet 

(esim. eristeiden vaikutus alueen 
käyttöön / jatkorakentamiseen)
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8.2. Eri hankintamal-
lit voivat tuoda uusia 
ideoita

Kunnostushankkeet on yleisesti to-
teutettu perinteisinä kokonaisurakoina 
(KU), kokonaisvastuu-urakoina (KVR) 
tai suunnittele ja toteuta -urakoina 
(ST). Nämä urakkamallit ovat tyypilli-
siä rakennusalan urakkamalleja, joita 
käytetään laajasti erityylisissä raken-
nushankkeissa. Kokonaisurakkamuo-
toisessa kunnostuksessa urakoitsija 
vastaa koko kunnostuksesta, suunnit-
tele ja toteuta -urakoissa myös suun-
nittelusta.

Perinteisissä urakkamalleissa voi 
olla tilaajan ja urakoitsijan vastakkain-
asettelua, joka voi vaikeuttaa kestä-
vyydeltään parhaiden ratkaisujen löy-
tämistä ja käyttöä. Vastakkainasettelu 
voi olla seurausta osapuolten eroa-
vista tavoitteista ja puutteellisesti mää-
ritellystä hankintavaiheesta. Mahdollis-
ten vastakkainasettelujen syntymistä 
voidaan ehkäistä vuorovaikutuksella ja 
yhteistoiminnallisilla urakkamuodoilla.

8.2.1 Perinteinen urakka-
malli sopii selkeisiin ja pie-
nimuotoisiin kunnostuksiin

Kokonaisurakassa tilaaja vastaa suun-
nittelusta ja urakoitsija toteuttaa työn 
suunnitelmien mukaan. Suunnittelu, 
kilpailutus ja toteutus tapahtuvat pää-
osin peräkkäin. Mallissa kestävien rat-
kaisujen löytäminen ja valinta jäävät 
pitkälti suunnittelijoiden ja tilaajan vas-
tuulle, ja urakoitsijan mahdollisuudet 
vaikuttaa toteutuksen toimivuuteen ja 
kestävyyteen jäävät rajallisiksi. Urak-
kamalli sopii hyvin selkeisiin ja pieni-
muotoisiin kunnostuksiin, kuten mas-
sanvaihtoihin, joissa osapuolilla voi 
olla käytettävissään muusta rakenta-
misesta kertyneitä hyviä vakiintuneita 
menetelmiä.

8.2.2 Yhteistoiminnalliset 
urakkamallit sopivat moni-
mutkaisempiin hankkeisiin

Yhteistoiminnallisissa urakkamalleissa 
periaatteena on, että tilaaja ja urakoit-
sija hakevat yhteistyössä kustannus-
tehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja. 
Kestävyystekijät otetaan yhtenä te-
kijänä huomioon parhaita ratkaisuja 
valittaessa. Esimerkkejä yhteistoimin-
nallisista urakoista ovat muun mu-
assa neuvottelumenettelyt ja erilaiset 
allianssit. Yhteistoimintamallit sopivat 
erityisesti vaikeiden ja monimutkaisten 
kunnostushankkeiden toteutukseen.

Yhteisellä kehittämisellä saadaan 
hyödynnettyä sekä tilaajan että ura-
koitsijan osaamista. Urakoitsijan kyn-
nys esittää ideoita on pienempi, kun 
työsuorituksiin liittyvät mahdolliset 
ammatti- ja liikesalaisuudet eivät siirry 
muille osapuolille. Kustannusten osalta 
saavutettujen säästöjen jakaminen on 
selkeää, mutta kestävyyden paranta-
misen huomioiminen edellyttää, että 
niiden mittaamiselle ja hinnoittelulle 
luodaan mekanismi.

8.2.3 Neuvottelumenettely
Kehitysmenettelyyn perustuvassa ko-
konaisurakkamallissa hyödynnetään 
neuvottelumenettelyä osana kokonais-
urakkaa. Tilaajalla on koko hankkeen 
ajan suunnitteluvastuu. Tilaaja laatii 
alustavat suunnitelmat, joiden pohjalta 
urakoitsijat antavat alustavat tarjouk-
set. Tarjouksissa esitetään parannus-
ehdotuksia suunnitelmiin, mutta hintaa 
ei anneta. Tämän jälkeen käynniste-
tään neuvotteluvaihe.   

Lopullinen tarjouspyyntö ja tarjouk-
set annetaan vasta neuvotteluvaiheen 
jälkeen. Neuvotteluissa löydetyt talou-
dellisuutta ja kestävyyttä parantavat 
ideat otetaan mukaan lopulliseen tar-
jouspyyntöön ja huomioidaan laatu- ja 
kestävyysarvioinnissa. Urakoitsijan va-
lintaperusteena on kokonaistaloudelli-
suus, jossa huomioidaan hinta, laatu ja 
kestävyys. Hankkeen toteutus tehdään 
normaalin kokonaisurakan mukaan.

Malli mahdollistaa useiden urakoit-
sijoiden osaamisen hyödyntämisen 
kustannuksia ja kestävyyttä paranta-
vien ratkaisujen löytämisessä. 
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8.2.4 Suunnittele ja toteuta 
-urakka
Kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja 
toteuta -urakka (STk) pohjaa rajoitet-
tuun menettelyyn. Mallissa tilaaja laa-
tii tuotevaatimukset. Tarjoajat esittävät 
tarjouksessaan vaatimukset täyttävän 
hankeratkaisun ja hinnan. Tarjouk-
sessa voidaan vaatia myös kyvykkyy-
den esittämistä sekä kestävyyslasken-
taa. 

Tarjouksen jälkeen hanketta jatke-
taan kehitysvaiheella valitun urakoitsi-
jan kanssa. Kehitysvaiheessa löydetyt 
hyödyt jaetaan tilaajan ja urakoitsijan 
kanssa. Kustannusten osalta jako voi-
daan tehdä esimerkiksi ennalta sovi-
tun prosenttiosuuden mukaan.  Kes-
tävyyteen liittyvien parannusten osalta 
voidaan luoda vastaava palkkiomene-
telmä.

Kehitysvaiheen päätyttyä tilaaja 
tekee erikseen päätöksen toteutus-
vaiheeseen siirtymisestä. Tilaaja voi 
myös tehdä päätöksen olla käyttä-
mättä toteutusvaiheen optiota. Tällöin 
kehitysvaihe käynnistetään uudestaan 
toiseksi tulleen urakoitsijan kanssa. 

Kunnostuksen toteutusvaihe tehdään 
normaalin ST-urakan mukaan.

Malli mahdollistaa urakoitsijoiden 
osaamisen ja innovatiivisuuden hyö-
dyntämisen hankkeessa. Tilaajan 
mahdollisuudet vaikuttaa urakoitsijan 
ratkaisuihin ovat kuitenkin rajalliset.

Kunnostushankkeet ovat kooltaan 
usein suhteellisen pieniä, jolloin kovin 
raskasta yhteistoimintamallia (allians-
sia) ei yleensä kannata käyttää. Väy-
län ja kuntien yhteisessä PETOKE-
hankkeessa on selvitetty perinteisten 
toteutusmallien kehittämistä yhteistoi-
minnallisiksi. Hankkeessa on kehitetty 
malleja infrahankintoja varten, mutta 
niitä voitaneen soveltaa myös kunnos-
tushankkeisiin. Hankkeessa on pilo-
toitu kehitysmenettelyyn perustuvaa 
kokonaisurakka (kKU) ja kehitysvai-
heen sisältävä suunnittele ja toteuta 
-urakka (STk).

8.2.5 Markkinakartoitus lisää 
vuorovaikutusta ja tuo lisä-
tietoja

Markkinakartoituksella tarkoitetaan 
vuoropuhelua, jossa tilaaja pyytää 
mahdollisilta urakoitsijoilta tietoa han-
kintaan liittyvistä näkökulmista. Mark-
kinakartoitus on osa hankinnan suun-
nittelua ja se sijoittuu aikaan ennen 
lopullisen hankintamenettelyn aloit-
tamista. Markkinakartoituksen tarkoi-
tuksena on lisätä tilaajan tuntemusta 
markkinoilla olevista vaihtoehdoista 
ja saada tarkempi käsitys siitä, miten 
hankinnan kohde kannattaisi tarjous-
pyynnössä määritellä. Markkinakar-
toitus ei ole yksipuolista, vaan markki-
nakartoituksen aikana tilaaja voi antaa 
urakoitsijoille lisätietoa hankintaa kos-
kevista suunnitelmistaan ja vaatimuk-
sistaan.

Markkinakartoituksen avulla voi-
daan löytää parannuksia tilaajan ny-
kyisiin suunnitelmiin tai tunnistaa uusia 
kestävämpiä kunnostusmenetelmiä. 
Kestävyysnäkökulmien huomioimi-
nen osana vuoropuhelua mahdollistaa 

myös urakoitsijoiden osaamisen tuo-
misen osaksi kestävää kunnostamista.

Markkinakartoituksella voidaan sel-
vittää muun muassa
• hankkeeseen sopivia kunnostusme-

netelmiä
• kunnostusmenetelmien saatavuutta
• kilpailutilannetta
• kustannustasoa.

Markkinakartoituksella voidaan myös 
tarkentaa tietoa valitusta kunnostus-
menetelmästä tai hakea apua kunnos-
tusmenetelmien vertailuun ja kunnos-
tuksen hankintaan. 

Tarkemmassa selvityksessä voi-
daan tarkastella muun muassa
• riskienhallintamenetelmien lähtötie-

totarpeita
• menetelmien soveltuvuutta kohtee-

seen
• soveltuvia laatuvaatimuksia
• toimivuutta/luotettavuutta
• parhaiten soveltuvia hankintamuo-

toja ja hinnoitteluperiaatteita.

https://vayla.fi/-/petoke-projektilla-lisaa-yhteistyota-avoimuutta-ja-saastoja-liikenteen-kehityshankkeisiin
https://vayla.fi/-/petoke-projektilla-lisaa-yhteistyota-avoimuutta-ja-saastoja-liikenteen-kehityshankkeisiin
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Markkinakartoitusta voidaan toteut-
taa eri tavoilla ja laajuudessa. Vähim-
millään tilaaja voi itse selvittää mark-
kinoilla olevia vaihtoehtoja ja kutsua 
toimittajia esittelemään tuotteitaan. 
Vuoropuhelua lisääviä keinoja ovat 
ennen tarjouspyynnön julkaisua järjes-
tettävät informaatiotilaisuudet ja kah-
denväliset, yrityskohtaiset tapaamiset 
sekä hankinta-asiakirjojen tai muun 
materiaalin kommentointikierrokset 
ennen tarjouspyynnön julkaisemista. 
Informaatiotilaisuudet mahdollistavat 
keskustelemisen hankinnan suurista 
linjoista ja toteuttamisesta yleisellä ta-
solla ja yrityskohtaiset tapaamiset han-
kinnan yksityiskohdista keskustelun. 
Kaikissa markkinakartoituksen osavai-
heissa on tärkeää varmistaa urakoitsi-
joiden tasapuolinen ja syrjimätön koh-
telu, eli tietoa jaetaan tasapuolisesti 
kaikille prosessissa mukana oleville

Lue lisää aiheesta:
Jylhä, H., Alhola, K., Antikainen,  
R. & Pyy, O. 2021. Kestävät ja innovatiivi-
set julkiset hankinnat pilaantuneiden maa-
alueiden kunnostuksessa. 

Suomen ympäristökeskuksen  
raportteja 30 | 2021.  
ISBN 978-952-11-5412-6.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5412-6

Kuva: Doranova Oy

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5412-6
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Panttilan alueella Kurikassa on käsi-
telty turkiksia jo 1830-luvulta asti. Tur-
kisten käsittelyssä on käytetty tetra- ja 
trikloorieteeniä rasvan poistoon. Ai-
neiden huolimattoman käytön vuoksi 
alueen maaperä ja pohjavesi ovat pi-
laantuneet pitkän ajan kuluessa. Alue 
sijaitsee Kylänvuoren I-luokan poh-
javesialueen välittömässä läheisyy-
dessä.

Alueella tehtiin ensimmäisiä tutki-
muksia vuonna 2001, jolloin maa- ja 
vesinäytteissä todettiin tetrakloorietee-
niä. Tutkimusten seurauksena alueella 
tehtiin pilaantuneen maaperän kun-
nostustöitä vuonna 2005 massanvaih-
dolla. Vuoden 2005 kunnostustöiden 
jälkeen kloorattujen liuottimien määrä 
alueen pohjavedessä kuitenkin monin-
kertaistui, minkä seurauksena alueella 
aloitettiin vuonna 2018 pohjaveden in 
situ -kunnostus anaerobisella redukti-
ivisella deklorinaatiolla.

Yllätykset kuitenkin jatkuivat. Poh-
javeden kunnostuksen yhteydessä 
tehtyjen lisätutkimusten yhteydessä 

alueella havaittiin aiemmin tunnista-
maton päästölähde. Kohteen päivi-
tetyn käsitteellisen mallin perusteella 
pääteltiin, että alueen kunnostuminen 
ei tule olemaan mahdollista ilman lisä-
toimenpiteitä.

Lisätoimenpiteiden suunnittelu 
käynnistettiin soveltuvien kunnostus-
menetelmien kartoittamisella. Mene-
telmävalintaa rajoittivat selkeästi alu-
eella jo käynnissä olevat kunnostus-
toimenpiteet, sekä kunnostusalueen 
läpi kulkeva käytössä oleva rautatie 
ja alueella sijaitsevat kulttuurihistori-
allisesti tärkeinä suojellut rakennuk-
set. Menetelmävalinnan aikana tun-
nistettujen vaihtoehtojen osalta tehtiin 
kestävyyden arviointi, jossa huomioi-
tiin myös hankkeen sidosryhmien nä-
kökulmat. Kunnostusmenetelmäksi 
jatkosuunnitteluun valikoitui lopulta 
terminen desorptio, jossa klooratut 
liuottimet haihdutetaan maaperästä 
lämmön ja alipaineen avulla. Tämän 
jälkeen haitta-aineet suodatetaan ak-
tiivihiilisuodattimilla. Menetelmää ei 

ollut käytetty Suomessa aiemmin yhtä 
mittavissa hankkeissa, mutta kansain-
välisesti menetelmää oli käytetty hyvin 
tuloksin.

Koska tilaajalla ei ollut kokemusta 
kyseisestä kunnostusmenetelmästä ja 
sen saatavuudesta Suomessa, tilaaja 
käynnisti markkinakartoituksen lisä-
täkseen tietoaan markkinoilla olevista 
vaihtoehdoista ja saadakseen tarkem-
man käsityksen siitä, miten kunnostus 
tulisi tarjouspyynnössä määritellä. Li-
säksi markkinakartoituksella pyrittiin 
aktivoimaan kunnostusyrityksiä löytä-
mään tarvittavia kumppanuuksia pai-
kallisten urakoitsijoiden ja kansainvä-
listen teknologiatoimittajien kesken.

Huolimatta siitä, ettei menetelmästä 
ollut aiempaa kokemusta, markkina-
kartoituksen avulla pystyttiin valmiste-
lemaan hankkeen tekniset ja kaupal-
liset kilpailutusasiakirjat. Varsinainen 
hankintamenettely toteutettiin EU-
hankintana, ja lopullisia tarjoajia kilpai-
lussa oli paitsi Suomesta, myös ulko-
mailta. 

Vaikka kyseessä oli täysin uuden kun-
nostusmenetelmän soveltaminen, 
markkinakartoitus mahdollisti kunnos-
tuksen teknistaloudellisten vaatimus-
ten selkeän määrittelyn ja hankinnan 
toteuttamisen. Hankkeessa tehty kes-
tävyyden arviointi vastaavasti varmisti 
ratkaisun sosiaalisen hyväksynnän ja 
optimaaliset vaikutuksen ympäristön ja 
talouden näkökulmasta.

8.3. Case Panttila: Kestävät hankinnat
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Pilaantuneen maaperän kunnostus liit-
tyy usein rakentamiseen, joka on yksi 
merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavista toimialoista. Rakennus-
ala tuottaa vuosittain 30 prosenttia glo-
baaleista kasvihuonekaasupäästöistä 
ja tästä 10 – 20 prosenttia on raken-
tamisvaiheen päästöjä. Rakennusala 
on myös vastuussa kolmanneksesta 
maapallon luonnonvarojen kulutuk-
sesta ja tuottaa 40 prosenttia sekajät-
teestä (UNEP 2009).

Urakan suunnitteluvaiheessa ei yksi-
tyiskohtaisesti kuvata kaikkia kestä-
vään toteutukseen vaikuttavia tekijöitä, 
vaan moni toteutusvaiheessa tehtävä 
päätös perustuu kestävään työmaa-
kulttuuriin. Kestävä työmaakulttuuri on 
jokapäiväisiä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon, miten työvaiheen toteutuk-
sella tai käytettävällä työvälineellä voi-
daan edistää työn turvallisuutta ja vä-
hentää työstä ympäristölle aiheutuvaa 
häiriötä. Toteutusvaihe on myös tärkeä 
aiemmin tehtyjen päätösten seurantaa 
ja raportointia ajatellen. Hyvällä suun-
nittelulla valmistaudutaan tekemään 
työ kestävästi, mutta vasta toteutus-
vaiheen valvonnalla voidaan varmis-
tua, että työ suoritetaan suunnitellulla 
tavalla.

9. Toteutus

Kuva: Ramboll Finland Oy



5353

9.1. Toteutusvaiheen 
panostuksia työmaan 
kestävyyteen

9.1.1. Työmaan ympäristö-
suunnitelma

Hyviin työmaakäytäntöihin panostami-
nen alkaa urakoitsijan tekemän ympä-
ristösuunnitelman laatimisella. Hankin-
tavaiheessa voidaan määritellä, mitä 
kyseisen suunnitelman on sisällettävä. 
Toteutusvaiheessa rakennuttaja hy-
väksyy suunnitelman tai pyytää täy-
dennyksiä suunnitelmaan. Ympäris-
tösuunnitelman sisältöä tulee valvoa 
urakan aikana seurantakatselmuksin. 
Tekemällä urakoissa johdonmukaisesti 
ympäristösuunnitelma ja seuraamalla 
sen toteutumista edistetään kestävyy-
den systemaattista toteutumista sekä 
alan työkulttuurin muutosta.

9.1.2. Ympäristötekninen 
valvoja vaikuttaa kunnos-
tuksen kestävyyteen

Kunnostustyömaan ympäristötekni-
sen valvojan tehtävänä on varmistaa, 
että kunnostus toteutetaan noudat-
taen kunnostuksen yleissuunnitelmaa 
sekä päätöstä pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta. Ympäristötekninen 
valvoja pystyy vaikuttamaan työn kes-
tävyyteen ohjaamalla kaivua ja mää-
rittämällä, milloin kunnostustavoite on 
saavutettu. Valvoja voi myös edistää 
kestävien ratkaisujen käyttöönottoa.

Massanvaihdon ohjaamisessa on 
tärkeää seurata aktiivisesti kaive-
tun maa-aineksen laatua tekemällä 
säännöllisesti kenttämittauksia kai-
vetusta maa-aineksesta. Kenttämit-
tausten tekeminen hidastaa jossain 
määrin kaivamista, minkä vuoksi kun-
nostusta saatetaan nopeuttaa kaiva-
malla näkyville aistinvaraisesti kun-
nostustavoitteen saavuttava rajapinta, 
jonka jälkeen otetaan näyte kaive-
tusta seinämästä ja kaivumassasta. 
Kyseinen tapa voi kuitenkin johtaa 

kunnostustavoitteen ylittävän ja alitta-
van maa-aineksen sekoittumiseen. Li-
säksi edellä esitetty työtapa kasvattaa 
kustannuksia, lisää kunnostuksesta ai-
heutuvia ympäristöhaittoja ja on puut-
teellisten tutkimusten ohella yksi syy 
siihen, miksi arvio kunnostettavasta 
maa-aineksesta toteutusvaiheessa 
usein ylittyy.

Kaivettavan maa-aineksen pitoi-
suustason lisäksi ympäristöteknisen 
valvojan tulee valvoa kaivettavaa maa-
lajia. Kaivettavan maa-aineksen laa-
dulla on merkitystä paitsi haitta-ainei-
den kulkeutumiseen ja kerrostumiseen 
eri maalajeihin, myös maa-aineksen 
geotekniseen soveltuvuuteen. Maala-
jin vaihtuessa hyvä käytäntö on ottaa 
näyte maalajien väliseltä rajapinnalta 
ja erotella eri maalajit omille kasoilleen 
mahdollista hyötykäyttöä ajatellen.

Näytteenoton edustavuus vaikuttaa 
kunnostettavan maa-aineksen mää-
rään sekä kunnostuksen kestävyy-
teen. Haitta-ainepitoisuus jakautuu 
harvoin tasaisesti kaivettavaan maa-
ainekseen tai kaivannon seinämään. 
Riippuen osanäytteiden määrästä tai 

tutkittavan alueen edustavuudesta 
näytteenottotapa voi vaikuttaa merkit-
tävästi siihen, ylittääkö vai alittaako pi-
toisuus kunnostustavoitteen. Osanäyt-
teiden määrä sekä näytettä edustava 
pinta-ala tulee suhteuttaa aina tutkitta-
van maa-aineksen määrään ja koska 
näytteenoton kohteet sekä maaperän 
geologinen rakenne vaihtelevat, ei 
näytteenotolle ole olemassa yhtä oi-
keaa tapaa. Näytteenotto tulee kuiten-
kin tehdä noudattaen ympäristötekni-
sissä tutkimuksissa sovellettavia hyviä 
käytäntöjä, joita on esitetty Suomen 
ympäristökeskuksen (2014) julkaise-
massa oppaassa.

http://hdl.handle.net/10138/42681
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9.1.3. Uusiutuvalla energi-
alla toimivat työmaakoneet
Kunnostustyömaan päästöistä merkit-
tävä osa on peräisin fossiilisten polt-
toaineiden käytöstä. Työmaiden pääs-
töttömyys on kuitenkin yleistymässä, 
ja syyskuussa 2020 ympäristöministe-
riö, Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, 
Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit 
julkistivat allekirjoittamansa vapaaeh-
toisen Green Deal -sopimuksen työ-
mailla syntyvien päästöjen vähentä-
miseksi. Sopimuksen tavoitteena on, 
että mukana olevien kuntien ja Senaa-
tin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun 
mennessä fossiilittomia.

Työmaakoneita koskien Green Deal 
-sopimuksessa on seuraavia välita-
voitteita:
• Vuoden 2022 loppuun mennessä 

työkoneet ovat päästöiltään Stage 
IV ja kuorma-autot Euro VI-tasoa tai 
puhtaampia.

• Vuoden 2025 loppuun mennessä 
hankintayksikön työmailla käytettä-
vistä työkoneista sekä työmaiden 
sisäisissä kuljetuksissa käytettävis-

tä ajoneuvoista 100 % toimii fossii-
livapailla polttoaineilla, joista lisäksi 
vähintään 20 prosenttia toimii säh-
köllä, biokaasulla tai vedyllä.

• Vuoden 2030 loppuun mennessä 
hankintayksikön työmailla käytettä-
vistä työkoneista sekä työmaiden 
sisäisissä kuljetuksissa työmaille ja 
työmailta käytettävistä ajoneuvoista 
100 % toimii fossiilivapailla polttoai-
neilla, joista lisäksi vähintään 50 % 
toimii sähköllä, biokaasulla tai ve-
dyllä.

• Vuoden 2030 loppuun mennessä 
kaikissa kuljetuksissa työmaille ja 
työmailta käytettävät kuorma-autot 
ovat Euro VI-tasoa tai puhtaampia.

Päästöttömien työmaiden Green Deal 
-sopimusta voidaan pitää suuntavii-
vana, johon työmaat yleisesti ovat siir-
tymässä. Työkoneiden päivittäminen 
uusiutuvilla energianlähteillä toimiviin 
ei välttämättä ole realistista kaikilla 
urakoitsijoille heti, mutta investoin-
teja tehdessä sekä kaluston käyttöiän 
päättyessä on siirtyminen pois fossii-
lisista polttoaineista syytä huomioida.

Kuva: Ramboll Finland Oy
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9.1.4. Hiilidioksidipäästöjen 
kompensointi
Toteutuksessa muodostuneet pääs-
töt voidaan kompensoida hyödyntä-
mällä kansainväliset standardit (ISO 
14064-2) täyttäviä mekanismeja. Yri-
tys voi kartoittaa em. standardiin pe-
rustuen toiminnasta aiheutuvat pääs-
töt ja tämän jälkeen kompensoida 
koko toiminnan hiilidioksidipäästöt 
tai osan niistä. Kompensointi voi olla 
kustannuksiltaan järkevä vaihtoehto 
vaiheessa, jossa uusiin työkoneisiin 
investointi ei vielä ole mahdollista. Yh-
den hiilidioksiditonnin päästökompen-
saation hinta on noin 30 € ja päästö-
kauppamarkkinalla noin 80 € (2021). 
Yhden hiilidioksiditonnin kokoinen 
päästö muodostuu esimerkiksi täys-
perävaunurekan päästöistä 1000 kilo-
metrin matkalla.

9.1.5. Kannusteet ja  
pakotteet
Hankinnan laatuvaatimusten lisäksi 
urakan toteutusta voidaan ohjata myös 
kannustein tai pakottein. Työmaan 
päästöille voidaan asettaa hiilibudjetti, 
jonka ylittämisestä seuraa sakko, tai 
työn tilaaja voi palkita urakoitsijaa esi-
merkiksi päästöjen kompensoinnista 
tai muusta toiminnasta, jolla osoite-
taan panostukset kestävyyden huomi-
oimiseen. 

9.1.6. Työmaavesien  
käsittely

Maaperän kaivuutöiden yhteydessä 
kaivantoihin kerääntyy usein vettä. 
Vesi on peräisin kaivantoon suotau-
tuvasta pohja-, orsi- tai sadevedestä. 
Pohja- tai orsiveden suotautumista 
kaivantoon on vaikea estää, mutta va-
lumavesien päätyminen kaivantoon on 
syytä estää esimerkiksi väliaikaisin oji-
tuksin, koska kaivantovedet on usein 
pumpattava tai muulla tavalla johdet-
tava pois kaivannosta.

Kaivantovesien käsittelymenetelmä ja 
kohde, johon vesi johdetaan, riippuu 
pitkälti kaivantoveden laadusta sekä 
kohteen olosuhteista. Kaivantovedet, 
joissa ei esiinny kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia ja joista ei aiheudu 
ympäristön pilaantumista tai haittaa 
rakennetulle ympäristölle (esim. vie-
märin tukkeutumista tai syöpymistä), 
on mahdollista johtaa vesistöön, ojiin 
tai hulevesiviemäriin. Suomessa osa 
suurimmista kaupungeista on laatinut 
työmaavesiohjeita. Kaivantovesi voi-
daan johtaa myös jätevesiviemäriin, 
mikäli vesi sisältää ympäristölle haital-
lisia aineita, eikä johtaminen esimer-
kiksi hulevesiviemäriin ole mahdollista. 
Jätevesiviemäriin johdettavan veden 
laatuvaatimukset riippuvat paikalli-
sesta jäteveden käsittelijästä, jonka 
kanssa tavallisesti tehdään viemäröin-
tilupa.

Jätevesiviemäriin johdettavan ve-
den määrää tulee pystyä mittaamaan, 
minkä lisäksi veden laatu on tar-
peen tutkia säännöllisin laboratorio-
analyysein. Jos kaivantovesi ei täytä 
jätevesiviemäriin johdettavan veden 

laatuvaatimuksia, se on tarpeen mu-
kaan käsiteltävä työmaalla ennen 
viemäriin johtamista. Mikäli kaivan-
toveden käsittelyä ei ole mahdollista 
toteuttaa, voidaan vesi joutua poista-
maan imuautolla, mitä pidetään kor-
keiden kustannusten takia viimeisenä 
vaihtoehtona.

9.1.7. Jätteet kiertoon

Suunnitelma työmaan jätehuollosta 
tulee sisällyttää työmaan ympäristö-
suunnitelmaan. Työmaan materiaa-
litehokkuus ja jätehuolto perustuvat 
jätehierarkiaan, jonka perusteella jät-
teen syntymistä pyritään ensisijaisesti 
ehkäisemään. Työmaalla käytettäviä 
tarvikkeita käytetään tehokkaasti ja 
jätteet kierrätetään.

Jätteiden lajittelua hankaloittaa 
usein kiireinen aikataulu ja tilanpuute. 
Mitä useampaa jätelaatua työmaalla 
kerätään, sitä enemmän tilaa lajit-
telu vaatii. Useiden jätejakeiden ke-
ruu aiheuttaa myös enemmän liiken-
nettä (Pesonen 2021). Suunnitelma 
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jätteiden lajittelun edellyttämästä ti-
lantarpeesta tulee sisällyttää työmaan 
ympäristösuunnitelmaan, jotta tilan-
puute ei toteutusvaiheessa muodostu 
ongelmaksi. Työmaalla on lisäksi ol-
tava selkeät ja eri kielillä ymmärrettä-
vät lajitteluohjeet ja tarpeen mukaan 
lajitteluun on annettava perehdytys. 

9.1.8. Työturvallisuus

Työsuojelun sisältöä ohjaa työtur-
vallisuuslaki (738/2002). Maaperän 
kunnostaminen liittyy usein raken-
nustyöhön, ja keskeinen maaperän 
kunnostamiseen liittyvä säädös on 
valtioneuvoston päätös rakennustyön 
turvallisuudesta VNa 206/2009. Maa-
perän kunnostamisen kannalta kes-
keinen säädösperusta on kuvattu ym-
päristöhallinnon ohjeessa (7 | 2006) 
ja oppaassa on myös esitetty ohjeita 
turvallisen työmaakulttuurin edistämi-
seksi.

Kestävän kehityksen näkökulmasta 
työturvallisuuden edistäminen paran-
taa hankkeen sosiaalista kestävyyttä 
ja mahdollistaa turvallisen työpaikan 
jokaiselle työntekijälle. Työmaalla ol-
laan usein tekemisissä terveydelle hai-
tallisten aineiden kanssa, ja kunnos-
tukseen liittyvien henkilöiden ohella 
työmaalla voi työskennellä henkilöitä, 
joille haitta-aineista aiheutuvat riskit 
eivät ole tuttuja. Turvallisuusasiakirjan 
sekä turvallisuussuunnitelman ohella 
perehdyttäminen ja tehtäväkohtainen 
työnopastus on tärkeimpiä työturvalli-
suutta edistäviä toimenpiteitä.

Ennen kunnostustyömaan aloitusta 
tulee järjestää aloitustilaisuus, jossa 
kaikki alueen työntekijät perehdyte-
tään kohteeseen ja sen vaaroihin. 

Aloitustilaisuudessa käsitellään (Ym-
päristöministeriö 2006) muun muassa:
• vastuut ja velvollisuudet
• haitalliset aineet, altistumistilanteet 

ja -mittaukset, terveysvaikutukset ja 
oireet 

• melu, tapaturma-, liikenne- ja muut 
vaarat

• työtehtävien oikea suorittaminen, 
muun muassa työmenetelmät, tek-
niset torjuntakeinot, henkilönsuojai-
met

• henkilönsuojainten oikea käyttö, 
huolto ja säilytys

• henkilökohtainen hygienia, muut 
turvallisuusmääräykset

• työmaan siisteys ja järjestys, (vaa-
ralliset) jätteet

• häiriö- ja poikkeustilanteet, toiminta 
vahingon sattuessa

• ensiapu.

9.1.9. Pölynhallinta
Maaperän kunnostamisessa muo-
dostuvaan pölyyn ja siitä aiheutuviin 
haittoihin tulee varautua tekemällä pö-
lynhallintasuunnitelma osana kunnos-
tuksen yleissuunnitelmaa. Kunnos-
tuksen yleissuunnitelmassa esitetty 
pölynhallintasuunnitelma kuvataan 
myös urakoitsijaa varten kunnostus-
urakan työselostuksessa. 

Maaperän kunnostuksessa pölyä 
syntyy tavallisesti työkoneiden liikku-
misessa, kaivutyön yhteydessä sekä 
murskaustöissä. Työmaan maaperän 
pölyämistä on mahdollista torjua ve-
sikastelulla ja mahdollisuuksien mu-
kaan suolaamalla. Maaperän kastelun 
lisäksi on hyvä huomioida työkoneiden 
renkaisiin kulkeutuva maa-aines. Tar-
vittaessa työkoneet on pestävä ennen 
niiden poistumista työmaa-alueelta.

Kastelussa on huomioitava aina 
haitta-aineiden kulkeutumisriski veden 
mukana. Kastelusta ei saa aiheutua 
haitta-aineiden kulkeutumista vesis-
töön. 

http://hdl.handle.net/10138/41536
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9.1.10. Melunhallinta
Työmaamelu aiheuttaa häiriöitä lähi-
ympäristölle, mutta voi myös heikentää 
työmaan turvallisuutta. Jos työmaan 
aiheuttaman melun on syytä olettaa 
olevan erityisen häiritsevää, on toimin-
nasta tehtävä ilmoitus kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle hyvissä 
ajoin ennen toiminnan aloittamista 
(YSL 118 §). Voimakasta melua aihe-
uttava työ vaatii melunhallintasuunni-
telman, eikä sitä saa tehdä yöaikaan. 

Työmaan aiheuttamaa melua voi hal-
lita esimerkiksi seuraavin keinoin 
(SYKLI 2014):
• melunlähteen poistaminen ja hiljai-

sempien työvälineiden, kuten säh-
kölaitteiden, käyttö paineilmatyöka-
lujen sijaan

• meluntorjunta lähteellä (sijainnin 
vaihtaminen, eristäminen, vaimen-
tavat materiaalit, työvälineiden va-
linta)

• yleiset meluntorjuntakeinot (työlait-
teiden ja työpisteiden sijainti, työ-
maahallinta)

• henkilökohtaisten suojainten käyttö 
(viimeinen vaihtoehto).

Ensisijaisesti melutasoa tulisi madal-
taa muilla keinoilla kuin henkilökohtai-
silla suojaimilla.

Toteutuksen parhaat käytännöt

• Ota valvontanäytteitä riittävän ti-
heästi, jotta kunnostustavoitteen 
ylittävä ja alittava maa-aines saa-
daan tarkasti eroteltua ja vältytään 
ylimääräiseltä massanvaihdolta.

• Tarkkaile massanvaihdon aika-
na maalajia. Lajittele eri maalajit 
omille kasoille.

• Vältä eri maalajien sekoittamista 
keskenään. Maalajien sekoittami-
nen haittaa kaivumassojen hyö-
dyntämistä. 

• Vältä massanvaihtoa voimakkai-
den sateiden aikana.

• Suojaa kaivettu maa-aines sade-
vedeltä esimerkiksi peittein.

• Ehkäise uutta maaperän pilaantu-
mista säilyttämällä ja käyttämällä 
polttoaineita ja kemikaaleja turval-
lisesti.

• Käytä uusiutuvaa energiaa käyt-
täviä työkoneita.

• Kompensoi aiheutuneet päästöt.

• Käsittele kaivantovesi työmaalla, 
että se voidaan johtaa hulevesi- 
tai jätevesiviemäriin.

• Vältä tarpeetonta melua käyttä-
mällä esimerkiksi sähkölaitteita. 
Jos mahdollista, pyri eristämään 
melun lähde vaimentavilla mate-
riaaleilla.

• Varmista, että työntekijöillä on 
riittävä pätevyys ja koulutus työn 
suorittamiseen.

• Varmista, että työkalut sekä lait-
teisto on asianmukaisesti huol-
lettu ja niitä käytetään oikealla 
tavalla.

• Vältä puiden kaatamista aina kun 
mahdollista.

• Uudelleenistuta poistettu kasvilli-
suus.
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Helsingin kaupunki on tehnyt hiilineut-
raali Helsinki 2035 -päästövähennys-
ohjelman, jossa hiilidioksidipäästöjen 
ohella halutaan vähentää työmaiden 
haitallisia lähipäästöjä sekä mootto-
rimelusta aiheutuvia haittoja lähistön 
asukkaille. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi Hel-
singin kaupunki pyrkii lisäämään pääs-
töttömien ja vähäpäästöisten työko-
neiden ja kuljetuskaluston käyttöä ra-
kennushankkeissaan ja ensimmäinen 
päästöttömän työmaan pilotti toteutet-
tiin elokuussa 2020 Helsingin Kulosaa-
ren puistotiellä. Pilotin tarkoituksena 
oli saada kokemusten kautta käyttöön 
malli sekä kriteerit kaupungin kaikille 
työmaille. Malli ja kriteerit sisällytetään 
infra- ja talonrakentamishankkeiden 
ympäristöasiakirjaan sekä työmaan 
ympäristösuunnitelmaan.

Kulosaaren puistotien urakan hankin-
nassa käytettiin seuraavia vähimmäis-
vaatimuksia:
• Urakoitsijalla on voimassa oleva 

kolmannen osapuolen todentama 
sertifioitu ympäristötoimintasuunni-
telma (esim. RALA:n ympäristöjär-
jestelmäsertifikaatti tai vastaava).

• Työmaakoneiden tulee täyttää vä-
hintään STAGE IV-luokan vaatimuk-
set.

• Urakoitsijan käyttämän raskaan kul-
jetuskaluston tulee täyttää vähin-
tään EURO VI-luokan päästövaati-
mukset.

• Kaikkien työkoneiden tulee olla joko 
sähkökäyttöisiä tai niiden ja urakoit-
sijan käyttämän raskaan kuljetuska-
luston käyttämän polttoaineen tulee 
olla ei-fossiilista alkuperää.

• Työmaalla käytettävän sähkön tulee 

olla tuotettu uusiutuvilla energian-
lähteillä ja sähkön alkuperästä tulee 
esittää todistus.

• Työmaan lämmitystarpeet on to-
teutettava kaukolämmöllä, fossiili-
vapailla biopolttoaineilla tai uusiu-
tuvilla energianlähteillä tuotetulla 
sähköllä.

• Työmaan kaikkien pienkoneiden tu-
lee olla sähkökäyttöisiä.

9.2. Case Kulosaaren puistotie: päästötön työmaa
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Työmaan ympäristövaikutusten tark-
kailemiseksi urakoitsijan tuli laatia työ-
maan ympäristösuunnitelma, joka hy-
väksytettiin rakennuttajalla. Työmaan 
ympäristösuunnitelmassa määriteltiin 
toimintatavat, joiden avulla ehkäistiin 
negatiivisia ympäristövaikutuksia ja 
ohjattiin työmaan toimintoja ympäris-
töystävälliseen toimintatapaan. Ura-
kan aikana pidettiin ympäristösuunni-
telman seurantakatselmuksia, joissa 
tarkasteltiin asetettujen määräysten 
toteutumista. Lisäksi vaikutusten ti-
lastoimiseksi urakoitsijan oli esitettävä 
seurantakatselmuksissa raportit vä-
häpäästöinen työmaan vaikutuksista 
työn tekemiseen ja kustannuksiin.

Kulosaaren puistotien pilotissa työ-
maalle saatiin neljä täyssähköistä 
työkonetta ja muussa kalustossa käy-
tettiin muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta uusiutuvaa HVO-dieseliä. 
Sähköisiä työkoneita käyttämällä vä-
hennettiin työmaasta aiheutuvaa me-
lua ja työkoneiden päästövaatimuksilla 
pystyttiin vähentämään hiilidioksidi-
päästöjen ohella lähiympäristöön koh-
distuvia pienhiukkaspäästöjä. Urakan 

minimivaatimukset eivät vaikuttaneet 
urakoitsijoiden halukkuuteen antaa tar-
jouksia, eivätkä hankintakriteerit nosta-
neet tarjousten hintaa. 

Kulosaaren puistotien minimikriteerit 
on päätetty ottaa käyttöön kaikissa Hel-
singin tulevissa infra- ja katutyöhank-
keissa. Helsingin ohella päästöttömiin 
työmaihin tähtäävät Senaatti-kiinteistöt, 
Espoo, Turku sekä Vantaa, jotka ovat 
allekirjoittaneet päästöttömiin työmai-
hin tähtäävän Green Deal-sopimuksen, 
jonka tavoite on saada työmaat fossii-
littomiksi vuoden 2025 loppuun men-
nessä.
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9.3.1. Kestävyyden seuranta
Suuri osa kunnostuksen kestävyyteen 
vaikuttavista päätöksistä tehdään ris-
kinarvioinnin, kunnostusmenetelmän 
valinnan, kestävyyden arvioinnin sekä 
hankinnan perusteella. Toteutusvai-
heessa korostuu aiemmin määritelty-
jen kriteerien ja tavoitteiden seuranta, 
koska asetettujen vaatimusten täytty-
mistä ei voida luotettavasti todeta il-
man valvontaa. Suunnitelmissa mää-
riteltyjen kriteerien seuranta tulisikin 
ottaa osaksi jokaisen työmaan vakio-
käytäntöjä. Kestävyyden seurantaa 
voidaan toteuttaa vastaavalla tavalla 
kuin työturvallisuuden seurantaa ta-
lonrakennus- (TR) sekä maa- ja vesi-
rakennustyömailla (MVR).

Kestävyyden seuranta voidaan toteut-
taa osana työmaan kirjanpitoa, jossa 
raportoidaan työkoneiden kulutusluke-
mia sekä kunnostuksessa käytettävien 
kemikaalien, veden, energian ja tar-
vikkeiden määriä. Tietoja voidaan ke-
rätä turvallisuuskierrosten yhteydessä 
tehtävillä kestävyyskierroksilla, joilla 
työmaan ympäristötekninen valvoja 
tarkastaa työmaan muiden osapuol-
ten kanssa. Kierroksella tarkastetaan, 
kuinka jätteiden kierrätys työmaalla on 
toteutettu sekä valvotaan jätelaissa ku-
vatun etusijajärjestyksen toteutumista. 
Työturvallisuuteen panostaminen on 
edistänyt rakennustyömaiden turvalli-
suuskulttuurin muutosta ja sama muu-
tos on saavutettavissa kestävien kun-
nostustyömaiden kohdalla.

9.3.2. Kestävyyden rapor-
tointi
Maaperän kunnostuksen päätyttyä toi-
menpiteet raportoidaan kunnostuksen 
loppuraportissa, johon sisällytetään 
yhteenveto kestävyysarvioinnissa, 
kunnostussuunnitelmissa ja hankinta-
vaiheessa esitettyjen kestävyystekijöi-
den toteutumisesta. Kestävän kunnos-
tuksen merkittävyys jää rajoitetuksi, 
ellei sen saavuttamista sekä valvota 
että raportoida hankkeen päätyttyä. 

Kestävyystekijöiden valinta ja paino-
tus tapahtuvat lähtökohtaisesti suun-
nitteluvaiheessa, jolloin käytettävissä 
ei välttämättä ole kaikkia hankkeen 
lopputuloksen kannalta tarpeellisia tie-
toja. Tämä voi johtaa siihen, että hank-
keen lopullinen toteutus poikkeaa siitä, 
mitä alun perin suunniteltiin. Mikäli 

kunnostuksen aiheuttamat kestävyys-
vaikutukset poikkeavat merkittävästi 
ennakkoon arvioidusta, tarkastellaan 
raportissa, mistä ero suunnitelmiin 
johtui. Kestävyyden raportointi tulee 
tehdä systemaattisesti ja toistettavissa 
olevalla tavalla, jotta yhteenveto on 
objektiivinen ja jotta se voidaan tarvit-
taessa tehdä myös ulkopuolisen asi-
antuntijan toimesta. 

Kestävyyden arviointi osana kun-
nostuksen loppuraporttia tuo arvo-
kasta tietoa siitä, kuinka kestävän kun-
nostamisen huomioiminen on onnis-
tunut hankkeen eri vaiheissa ja miten 
valitut ratkaisut ovat toimineet käytän-
nön toteutuksessa.

9.3. Kestävyyden 
seuranta ja raportointi 
osaksi työmaan  
kirjanpitoa
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9.4. Toiminta odotta-
mattomissa tilanteissa
Maaperän kunnostuksen aikana voi-
daan kohdata odottamattomia tilan-
teita, joiden vuoksi työn toteuttaminen 
suunnitelmien mukaisesti ei ole mah-
dollista. Kunnostuksen aikana saate-
taan esimerkiksi löytää uusia haitta-
aineita, tai havaita, että haitta-aineet 
ulottuvatkin maaperässä laajuudelle, 
jossa valittu kunnostusmenetelmä ei 
ole käyttökelpoinen. Kunnostettavan 
maa-aineksen määrän kasvaminen 
arvioidusta on kunnostuksissa hyvin 
tavallista ja osittain vältettävissä laa-
dukkaisiin tutkimuksiin panostamalla. 
Täysin uusien haitta-ainelähteiden löy-
tyessä on suositeltavaa pysäyttää kun-
nostustyö ja tutkia aluetta uudelleen.

Kunnostuksen jatkaminen odotta-
mattomissa tilanteissa ilman käsitystä 
kunnostettavan maa-aineksen koko-
naismäärästä johtaa usein tilanteisiin, 
joissa kaikki kunnostuksen osapuolet 
eivät enää ole yhtä mieltä työn jatka-
misesta ennalta sovitulla tavalla. En-
nakoimattomat kustannukset tulevat 

tällaisissa tilanteissa eri osapuolille tie-
toon liian myöhään, jolloin muutosten 
tekeminen on myöhäistä. Suunnitel-
mien muuttaminen odottamattomissa 
tilanteissa on lähtökohtaisesti helpom-
paa, kun kunnostuksen osapuolet pää-
sevät vaikuttamaan tehtäviin päätök-
siin. Hyvä käytäntö odottamattomissa 
tilanteissa onkin pysäyttää kunnostus-
työ, käydä vuoropuhelua ja sopia tilan-
teen edellyttämästä selvitystarpeesta 
sekä mahdollisesta kunnostussuunni-
telman muuttamisesta.

Kuva: Doranova Oy
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