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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää pilaantuneesta maasta tehtäviä tutkimuksia 

ja mittauksia sekä tutkia millaisia kustannustekijöitä liittyy tutkimuksien tekemiseen. Tut-

kimukset keskittyvät maaperästä ja pohjavesistä tehtäviin mittauksiin. Maaperän tutkimuk-

sien ja kustannustekijöiden käytännön tarkastelu tapahtuu case-esimerkkinä toimivan Lap-

peenrannan Huhmarniemen pilaantuneen maaperän tutkimuksien avulla. 

 

Mittaukset pilaantuneesta maasta ovat tärkeä osa pilaantuneen maan arviointia. Kenttämit-

tareita on useita, mutta samalla mittarilla voidaan mitata monia haitta-aineita. Haitta-

aineiden sijainnin ja pitoisuuden määrittämiseen tulee käyttää menetelmiä, jotka ovat 

suunnattu käytettäväksi kyseisen haitta-aineen tutkimiseen. Case-esimerkki osoitti, että 

tutkimuksia pilaantuneesta maasta voidaan joutua tekemään useaan kertaan, jotta haitta-

aineiden pitoisuudet voidaan selvittää niin pilaantuneisuuden arvioinnissa kuin pilaantu-

neen maa-alueen kunnostamisen jälkeen. Ympäristötutkimuksiin liittyy monia kustannus-

tekijöitä. Kustannuksia aiheutuu olettaen eniten näytteenoton vaatimuksista eli näytteenot-

tomenetelmien tulee olla standardoituja, näytteitä tulee tutkia laboratoriossa, joka on luo-

tettavaksi todistettu sekä näytteenottajan tulee olla henkilösertifioitu, jotta voidaan saada 

oikeanlaisia näytteitä ja siten luotettavia tuloksia.  
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LYHENNELUETTELO  
 

 

 

ISO  International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardisoimisjärjestö 

 

KY-5 Sinistymisenestoaine 

 

MATTI  Maaperän tilan tietojärjestelmä 

 

MTBE  Metyyli-tertiääri-butyylieetteri, bensiinin lisäaine  

 

BTEX Yhteisnimitys bentseenille, tolueenille, etyylibentseenille ja 

ksyleeneille. 

 

PAH  Polyaromaattiset hiilivedyt 

 

PCB  Polykloorattu bifenyyli, dioksiinin kaltainen yhdiste 

 

PCDD/F  Dioksiinit ja furaanit 

 

PID  Fotoionisaatiodetektori 

 

PIMA Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis-

tustarpeen arvioinnista 

 

SAMASE PIMA-asetusta aikaisempi maaperän pilaantuneisuuden ja puh-

distarpeen arviointi 

 

TAME  Tertiäärinen amyyli-metyylieetteri, bensiinin lisäaine 

 

VNa  Valtionasetus 

 

VOC  Haihtuva orgaaninen yhdiste 

 

YSL  Ympäristönsuojelulaki 527/2014 
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1 JOHDANTO 
 

 

Suomesta on kartoitettu vuonna 2014 yli 24 500 kappaletta maa-alueita, jotka ovat pilaan-

tuneeksi epäiltyjä, pilaantuneeksi todettuja tai mahdollisesti myös jo kunnostettuja.  Näistä 

maa-alueista noin joka kolmannessa on toiminta jo päättynyt, mutta maaperän tila on sel-

vittämättä. (Ympäristöhallinto 2014.)  

 

Maaperää pidetään pilaantuneena, kun maata ei pystytä käyttämään alkuperäiseen käyttö-

tarkoitukseen, maaperässä olevien haitallisten aineiden pitoisuus ylittää luontaisen pitoi-

suuden huomattavasti sekä silloin, kun haitta-ainetta on niin merkittävästi, että se aiheuttaa 

välitöntä vaaraa terveydelle sekä ympäristölle (Luntinen 2002, 6). Pilaantuneella pohjave-

dellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisen toiminnan takia pohjaveteen on päässyt haitta-

aineita, joista aiheutuu haittaa tai merkittävää riskiä ympäristölle sekä terveydelle (Ympä-

ristöministeriö 2014, 16). Ympäristönsuojelulain 7 § velvoittaa, että toiminnanharjoittajan 

tulee ennaltaehkäistä ympäristön pilaantuminen tai rajoittaa sitä mahdollisimman vähäisek-

si (YSL 7 §).  

 

Pilaantuneet maa-alueet ovat yleensä seurausta ihmisen toiminnasta ja alueen rajat voidaan 

määritellä haitallisten aineiden alueellisen esiintymisen mukaan tai tietyn suunnittelu- ja 

rakennusalueen rajojen perusteella. Maaperän pilaantuneisuus määritetään ympäristölain-

säädännön mukaisella riskinarviointimenettelyllä. Aineiden ominaisuudet, pitoisuudet, 

määrät, sijainti sekä maan nykyinen tai tuleva käyttö vaikuttavat pilaantuneisuuden arvi-

ointiin. (Ympäristöministeriö 2014, 13.) Maaperän tilan arviointi tehdään maaperän pilaan-

tuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskevan asetuksen mukaan. Tässä PIMA-

asetuksessa on määritelty haitallisten aineiden pitoisuuksien ohjearvot, joita käytetään apu-

na tehtäessä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia. Yleensä maaperän arviointi 

tehdään maankäytön muutoksen myötä. Maaperän tilan selvittämiseksi tutkittavasta aluees-

ta tulee ottaa mahdollisimman edustavia näytteitä. (Ympäristöministeriö 2007, 14.) 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, minkälaisia tutkimuksia ja mittauksia tehdään pilaan-

tuneesta maasta. Lisäksi selvitetään kustannustekijöitä, jotka aiheutuisivat testaus- ja tar-

kastuspalveluja tuottavalle yritykselle maaperän tutkimuksista. Päätutkimuskysymyksinä 

ovat mitä haitta-aineita esiintyy pilaantuneeksi epäillyssä maassa ja millä menetelmillä 
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haitta-aineita määritetään. Työssä perehdytään maaperästä ja pohjavesistä tehtäviin mit-

tauksiin ja jätetään käsittelemättä ilmaan johtuvat päästöt herkän leviämismahdollisuuden 

takia. Työssä tarkastellaan case-esimerkkinä Lappeenrannan Huhmarniemen entisen saha-

alueen pilaantuneen maan tutkimuksia. Case-esimerkin tarkoituksena on osoittaa käytän-

nössä, miten pilaantuneen maan tutkimuksia tehdään sekä millaisia kustannustekijöitä tut-

kimuksiin on liittynyt. 

 

Työssä perehdytään ensin maaperän pilaantumiseen lainsäädännön näkökulmasta ja sitten 

maaperän pilaantuneisuuden arviointiin. Maaperästä tehtäviä tutkimuksia ja mittauksia 

käsitellään ensin maastotutkimusmenetelmien näkökulmasta, joilla saadaan tietoa alueesta, 

ja sitten kenttätutkimusmenetelmiä sekä laboratorioanalyysejä, joilla saadaan tietoa haitta-

aineiden pitoisuuksista maaperässä. Huhmarniemen tapausta tutkitaan teoriaosuuden tieto-

jen valossa sekä peilataan yleisiin maaperän tutkimuksiin. 
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2 MAAPERÄN PILAANTUMINEN JA LAINSÄÄDÄNTÖ 
 

 

Maaperän pilaantuminen ei ole uusi asia, sillä pilaantumista on tapahtunut aina. Vasta ki-

ristyneen lainsäädännön myötä, maa-alueiden tilaan on alettu kiinnittää huomiota. Pilaan-

tuneita alueita ei pelkästään pyritä kunnostamaan, vaan on myös tärkeää yrittää estää pi-

laantuminen. Lait ja asetukset ohjaavat toiminnanharjoittajia toimimaan niin, ettei maape-

rän pilaantumista pääsisi tapahtumaan. Tärkein laki, mikä koskee maaperän pilaantumista, 

on ympäristönsuojelulaki. Toiminnan harjoittajan tulee lisäksi myös noudattaa jätelakia 

sekä kemikaalilakia ja niistä tehtyjä asetuksia (Ympäristöministeriö 2016). Tässä kappa-

leessa kuitenkin keskitytään ympäristönsuojelulakiin sekä PIMA-asetukseen, jotka määrit-

televät maaperän pilaantumista sekä sen arvioimista. 

 

2.1 Ympäristönsuojelulaki 
 

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ympäristön pilaantuminen sekä 

vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja sekä torjua mahdollisia ympäristövahinkoja. 

Lisäksi lailla pyritään ehkäisemään päästöjen syntymistä, ja siten vähentämään niitä. Laki 

auttaa myös arvioimaan pilaantumista aiheuttavan toiminnan arviointia. (YSL 1 §.) 

 

YSL 16 §:ssä määritellään maaperän pilaamiskielto. Tämän mukaan maahan ei saa päästää 

pilaavaa ainetta niin, että sen seurauksena maaperän laatu huononee, viihtyisyys vähenee 

tai yleisen tai yksityisen etua loukataan. (YSL 16 §.) Ympäristönsuojelulaissa kielletään 

ympäristön pilaaminen, tai jos pilaamista ei pystytä estää kokonaan, se tulee rajoittaa mah-

dollisimman vähäiseksi. Nämä asiat otetaan huomioon tehtäessä maaperän pilaantuneisuu-

den ja puhdistustarpeen arviointia. (Ympäristöministeriö 2007, 14.)  

 

Maaperän pilaamiskiellon lisäksi pohjaveden pilaaminen ja sen laadun huonontaminen 

ovat kielletty YSL:n 8 §:ssä. Pohjaveteen ei saa päästää aineita, jotka voivat huonontaa 

pohjaveden laatua, ja siten aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Laissa 

kielletään toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun huonontaminen niin, että siitä voi 

aiheutua haittaa tai vaara tai pohjavedestä tulee käyttökelvotonta. Pohjaveden laadun muu-

tos ei myöskään saa loukata yleistä tai toisen yksityisetua. (YSL 17 §.) 
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Pilaantuneen maaperän sekä pohjaveden puhdistaminen määritellään ympäristönsuojelu-

laissa. Puhdistamisvelvollisuus kuuluu sille, kenen toiminnasta maaperän tai pohjaveden 

pilaantumista on aiheutunut. Hänellä on velvollisuus puhdistaa alue niin, että siitä ei tapah-

du vaaraa tai haittaa terveydelle eikä ympäristölle. (YSL 133 §.) Jos maaperän tai pohjave-

den epäillään pilaantuneen, on vastuussa olevan selvitettävä alueen pilaantuneisuus sekä 

puhdistustarve. Puhdistamistarpeen arviointia tehdessä tulee ottaa huomioon pilaantuneen 

alueen ja sen ympäristön nykyinen ja mahdollisesti tuleva käyttö sekä onko pilaantumises-

ta haittaa tai vaaraa terveydellä tai ympäristölle. (YSL 135 §). 

 

2.2 PIMA-asetus 
 

PIMA-asetus (214/2007) tarkoittaa vuonna 2007 annettua asetusta maaperän pilaantunei-

suuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Asetus perustuu ympäristönsuojelulain 14 §:ään. 

jossa määritetään, että valtioneuvosto voi säätää haitallisten aineiden suurimmista sallituis-

ta pitoisuuksista maaperästä, sekä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioimiseksi 

haitallisten aineiden pitoisuudet. Pilaantuneisuuden arvioita voidaan käyttää puhdistamis-

tarpeen arvioinnin lisäksi myös riskienhallinnan suunnitteluun sekä kunnostustavoitteiden 

asettamiseen. (Ympäristöministeriö 2007, 14-18.) PIMA-asetus koskee vain maaperän pi-

laantuneisuutta, eikä sitä voi soveltaa vesistöjen pohjakerrostumien pilaantumisen ja puh-

distustarpeen arviointeihin (A 1.3.2007/214). Asetusta voidaan kuitenkin soveltaa maape-

rän pilaantuneisuuden arviointiin riippumatta siitä, milloin pilaantuminen on tapahtunut. 

Arvioinnin tulee perustua kohdekohtaiseen menettelyyn, jossa arvioidaan haitta-aineiden 

aiheuttama haitta ympäristölle sekä terveydelle. (Ympäristöministeriö 2007, 14-15.) 

 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa otetaan huomioon  

1. Haitallisten aineiden pitoisuudet, määrät, sijainti sekä taustapitoisuudet 

2. Alueiden olosuhteet sekä tekijät, jotka voivat vaikuttaa haitallisten aineiden le-

viämiseen ja kulkeutumiseen 

3. Pilaantuneeksi epäillyn maa-alueen tai pohjaveden nykyinen tai mahdollisesti tule-

vaisuuden käyttötarkoitus 

4. Haitallisille aineidelle altistuminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

5. Altistumisen seurauksena ympäristölle tai terveydelle aiheutuvan haitan todennä-

köisyys sekä vakavuus, sekä mahdolliset yhteisvaikutukset haitallisista aineista 
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6. Epävarmuustekijät tutkimuksista saatuihin tietoihin, muihin lähtötietoihin sekä ar-

viointimenetelmiin. (A 1.3.2007/214) 

 

PIMA-asetuksen liitteessä määritellään maaperässä olevien haitallisten aineiden pitoisuuk-

sien kynnys- ja ohjearvot (A 1.3.2007/214). Kuitenkaan ohjearvoissa ei ole huomioitu kul-

keutumista pohjaveteen, vaan aineet on merkitty p-kirjaimella, jos pilaantumisriski on suu-

rempi alempaa ohjearvoa alhaisemmissa pitoisuuksissa (Ympäristöministeriö 2007, 36). 

Maaperän pilaantuneisuuden sekä puhdistustarpeen arviointi on tehtävä, jos maaperästä 

löytyvän yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus on korkeampi kuin PIMA-

asetuksessa määrätty kynnysarvo (Ympäristöministeriö 2007, 15). Kynnysarvolla tarkoite-

taan pitoisuustasoa, jossa maaperän haitallisen aineen aiheuttamia riskejä voidaan pitää 

vähäisinä riippumatta siitä, mihin maa-ainesta käytetään tai missä se sijaitsee (Ympäristö-

ministeriö 2007, 27-28).  Lisäksi alueilla, joilla taustapitoisuuden arvo on suurempi kuin 

kynnysarvon, käytetään arvioinnissa taustapitoisuutta. Taustapitoisuudella tarkoitetaan 

haitallisten aineiden luonnollisia pitoisuuksia maaperässä tai pintamaassa esiintyviä ko-

honneita pitoisuuksia, jotka eivät ole peräisin harjoitetusta toiminnasta ja voivat esiintyä 

laajoillakin alueilla (Ympäristöministeriö 2007, 27-28).  Kuitenkin epäherkillä alueilla 

voidaan käyttää ylempää ohjearvoa pilaantuneisuuden vertailuarvona (Ympäristöministeriö 

2007, 15). 
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3 PILAANTUNEET MAA-ALUEET JA NIIDEN ARVIOINTI 
 

 

Suomessa on pilaantuneita maita alettu tutkimaan lainsäädännön tiukkenemisen myötä. 

Pilaantuneita maita tutkitaan yleensä toiminnan päättymisen jälkeen, mutta tutkimuksia 

voidaan tehdä myös toiminnan ollessa käynnissä. Pilaantuneen maaperän arviointi on mo-

niosainen menettely, sillä arviointiin vaikuttavat monet asiat. Näistä merkittävimpiä ovat 

millaista toimintaa alueella on harjoitettu, mitä haitta-aineita alueella on, minkälaiset ovat 

haitta-aineiden pitoisuudet ja esimerkiksi mihin tarkoitukseen alue on tarkoitus kaavoittaa.  

 

 

3.1 Suomen pilaantuneet maa-alueet 
 

Maaperän pilaantumista on selvitetty lähes 40 vuotta, ja pilaantuneiksi epäiltyjä, todettuja 

tai jo kunnostettuja maita on vuonna 2014 ollut melkein 25 000 kappaletta. Valtakunnalli-

sesti toimivassa Maaperän tilan tietojärjestelmässä eli MATTI-tietokannassa on tietoa alu-

eista, joista on jo löydetty haitta-aineita tai joiden tila on selvitetty ja mahdollisesti puhdis-

tettu. (Ympäristöhallinto 2014.) Ympäristöministeriön mukaan toiminnassa olevia kohteita, 

joiden tila tulisi selvittää, on noin 9 000 kappaletta ja selvitettäviä kohteita, joissa toimina 

on jo loppunut, mutta tila on selvittämättä, on noin 8 500 kappaletta (Ympäristöministeriö 

2015, 12). Tämä tarkoittaa, että pilaantuneita maita kartoitetaan koko ajan lisää ja vuonna 

2015 on ollut melkein 20 000 kappaletta alueita, joissa epäillään olevan haitallisia aineita. 

Nämä ovat siis mahdollisia tutkimuskohteita maaperän tutkimuksia tekevälle yritykselle. 

 

MATTI-kohteista noin joka viides kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Merkit-

tävin osa pohjavesialueilla olevista kohteista sijaitsee Etelä-Suomen harjuilla, varsinkin 

Salpausselän läheisyydessä. Noin joka sadas kohde on luonnonsuojelualueella ja useimmi-

ten kohteet sijaitsevat Pohjois-Suomessa. (Ympäristöministeriö 2015, 13.) Kaiken kaikki-

aan yli puolet ilmoitetuista kohteista sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä. Kuten 

kuvasta 1 nähdään, pilaantuneet alueet painottuvat eteläiseen Suomeen sekä rannikkoalu-

eille. Tähän ovat syynä teollisuus- ja yritystoiminta sekä tiheämpi asutus. (Ympäristöhal-

linto 2014.) 
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Kuva 1. Vuonna 2014 pilaantuneiden maiden lukumäärä alueittain (Ympäristöhallinto 2014). 

 

Yleisimmät pilaantumista aiheuttavat toimialat ovat kuvan 2 mukaan polttoaineen jakelu ja 

liikennetoiminta sekä moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus. Prosenttiosuudet kuvaavat 

toimipaikkojen lukumäärää sekä tehdyn kartoituksen alueita, ei välttämättä pilaantumisesta 

aiheutuvien ongelmien laajuutta tai laatua. (Ympäristöministeriö 2015, 13.) 

 
Kuva 2. MATTI-tietokannassa olevien kohteiden toimialajakauma (Ympäristöministeriö 2015, 13). 

 

Kuvan 2 mukaan 14 %:n osuus on ollut muulla teollisuudella, joka voi olla esimerkiksi 

kemianteollisuutta ja 9 %:n osuus muulla toiminnalla, joka voi käsittää esimerkiksi kemial-

listen pesuloiden toiminnan (Ympäristöhallinto 2014). Nämä toimialat metalliteollisuuden 

lisäksi ovat yleensä pieniä kohteita, mutta haitta-aineet on voinut levitä laajasti aina pohja-
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veteen asti. Teollisuus- ja kaivosalueilla usein esiintyy laaja-alaisinta maaperän pilaantu-

mista. (Ympäristöhallin 2013.) 

 

3.2 Pilaantuneen maa-alueen arviointimenettelyt 
 

Maaperän pilaantuneisuutta on tarpeellista arvioida alueilla, joissa on tai on ollut toimintaa, 

jonka seurauksena ympäristöön on voinut päästä haitallisia aineita. Arviointi on syytä teh-

dä, kun ympäristössä huomataan korkeita haitta-ainepitoisuuksia tai mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia. Arviointi voidaan tehdä silloin, kun maaperää pilaava toiminta päättyy tai, kun 

pilaantuneeksi epäilty alue on esimerkiksi kiinteistökaupan kohteena. Arviointi voidaan 

suorittaa myös silloin, kun esimerkiksi teollisuusalue muutetaan laadultaan aikaisempaa 

parempaan maakäytönmuotoon. Toiminnan ja tarkasteltavan kohteen historiatiedot ovat 

perusta arviointitarpeen määrittelyssä. (Ympäristöministeriö 2007, 26.) 

 

Maaperän arviointi aloitetaan tunnistamalla arvioinnin tarve kohteen historiatietojen sekä 

pitoisuusmittausten ja tausta- tai kynnysarvovertailujen perusteella. Tapauksissa, joissa 

todetaan, että maaperän pitoisuudet alittavat kynnysarvon, voidaan arviointi lopettaa. (Ym-

päristöministeriö 2007, 22.) PIMA-asetuksessa määritellään haitta-aineiden kynnysarvot ja 

taustapitoisuudet. Taustapitoisuutta voidaan käyttää mittaustulosten vertailuarvona pilaan-

tuneisuuden arvioinnissa, jos taustapitoisuus on suurempi kuin asetuksessa esitetty kynnys-

arvo. (Ympäristöministeriö 2007, 27-28.) 

 

Jos kynnysarvot sekä taustapitoisuudet ylittyvät tai arviointi todetaan muusta syystä tar-

peelliseksi, voidaan siirtyä kohtaan perusarviointi. Perusarvioinnissa on tarkoitus selvittää 

ne kohteen ominaispiirteet, jotka voivat vaikuttaa maaperän haitta-aineista tai niistä muihin 

ympäristöön kulkeutuvista aineista aiheutuviin mahdollisiin riskeihin. Vertaamalla haitta-

ainepitoisuuksia ohjearvoihin sekä muihin viitearvoihin voidaan määrittää riskin suuruus. 

Arvojen ylittyessä, voidaan maaperä todeta pilaantuneeksi ja puhdistaminen tarpeelliseksi 

tai jos perusarvioinnilla ei saada riittävän luotettavia johtopäätöksiä pilaantuneisuudesta, 

voidaan siirtyä tarkennettuun arviointiin. (Ympäristöministeriö 2007, 22.) 

 

Tarkennetussa arvioinnissa tarvitaan tarkempaa tietoa esimerkiksi haitta-aineiden esiinty-

misistä ja käyttäytymisestä maaperässä, pohjavesi- ja pintavesiolosuhteista sekä kulkeutu-
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miseen vaikuttavista tekijöistä. Tarkennetussa arvioinnissa on tarkoitus keskittyä merkittä-

vimpiin haitta-aineisiin, altistusreitteihin ja -tilanteisiin sekä todennäköisimpiin altistumis-

kohderyhmiin. (Ympäristöministeriö 2007, 23.) Tilanteessa, jossa kynnys- ja taustapitoi-

suus arvo ylittyy ainoastaan yhdessä mittauspisteessä, on kohteen arviointitarvetta syytä 

jatkaa, jotta tuloksen syy selviää. (Ympäristöministeriö 2007, 27-28.) Arviointi voidaan 

lopettaa, jos alue päädytään kunnostamaan tai esimerkiksi maa-ainekset, jotka sisältävät 

haitallisia aineita kaivetaan pois. Tämä kuin edellyttää, että voidaan osoittaa maaperän 

kunnostamisen jälkeen maahan jäävistä haitta-aineista johtuvien riskien olevan hyväksyt-

tävällä tasolla. (Ympäristöministeriö 2007, 23.) Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-

vioinnin menettelyvaiheet on esitetty liitteessä 1. 

 

Pilaantuneen maaperän puhdistustarpeen arviointimenettely tulee dokumentoida mahdolli-

simman kattavasti, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää myöhemminkin. On tärkeää kuva-

ta myös arviointiin vaikuttavat epävarmuustekijät. (Ympäristöministeriö 2007, 25.) Esi-

merkiksi mittauksissa tapahtuneet virheet voivat antaa väärää kuvaa alueen pilaantunei-

suudesta. 

 

3.3 Pilaantuneeksi epäillyn kohteen kuvaus ja haitta-aineet 
 

Maaperän pilaantumisesta voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle mo-

nella tavalla. Maaperässä olevat haitta-aineet voivat olla helposti haihtuvia, tiukasti sitou-

tuneen maaperän humukseen tai helposti liikkuvia. (Kukkamäki 2017, 1.) Ympäristölle 

sekä ihmisten terveydelle haitta-aineista aiheutuvien riskien luonne sekä suuruus riippuvat 

aineiden kulkeutumisesta, ihmisten sekä eliöiden altistumisesta aineille sekä seurauksista, 

jotka aiheutuvat altistumisesta. Kohteen haitta-aineista aiheutuvat riskit voidaan tunnistaa 

vertaamalla mitattuja pitoisuuksia taustapitoisuuksiin sekä viite- ja ohjearvoihin. Tunnis-

tamalla haitta-aineet voidaan arvioida mahdollisia vaikutuksia sekä kulkeutumisreittejä. 

(Ympäristöministeriö 2007, 34.) 

 

Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riski on olemassa toimialoilla, joissa käsitellään,  

käytetään, valmistetaan, kuljetetaan tai varastoidaan haitallisia aineita tai jätteitä. 

Tutkittavilla ja puhdistettavilla alueilla ympäristön pilaantuminen on usein tapahtunut 
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vuosikymmeniä aikaisemmin. (Ympäristöministeriö 2015, 12.) Taulukossa 1 on esitetty 

toimialoittain mahdollisia haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa pilaantumista. 

 

Taulukko 1. Maaperän pilaantumista aiheuttavat haitta-aineet toimialoittain (Kukkamäki 2017, 2). 

Toimiala Mahdolliset haitta-aineet Haitta-aineiden lähteet 

Polttoaineen jakelu Öljyhiilivedyt, Pb, MTBE, TAME 
Polttoaineet ja niiden lisäai-

neet 

Moottoriajoneuvojen huolto 

ja korjaus 

Öljyhiilivedyt, metallit, dioksiinit, 

furaanit, PCB:t 

Jäteöljyt, akut, kondensaat-

torit, muuntajat, liuottimet, 

maalit, ruosteenestoaineet 

Sahat ja kyllästämöt 
Kloorifenolit, dioksiinit, furaanit, 

PAH-yhdisteet 

Kyllästys- ja puunsuoja-

aineet 

Metalliteollisuus 
Metallit, öljyhiilivedyt, liuottimet, 

syanidit 
  

Ampumaradat Pb Luodit ja haulit 

Kaatopaikat 
melkein mitä vain, esim. syanidit, 

raskasmetallit, hiilivedyt 
  

Muu teollisuudet alat, esim. 

kemianteollisuus 
Raskasmetallit, liuottimet   

Muu toiminta, esim. kemial-

liset pesulat 
Perkloorietyleeni Pesuaineet 

 

 

Taulukosta 1 nähdään, että yksittäiset toimialat voivat aiheuttaa monenlaisia haitta-aineita. 

Pilaantuneessa maaperässä voi esiintyä esimerkiksi öljyhiilivetyjä, liuottimia, bensiinin 

lisäaineita (MTBE ja TAME), dioksiineja, furaaneja ja PCB-yhdisteitä eli dioksiinien 

kaltaisia yhdisteitä  (Suomen ympäristökeskus 2009, 9). Haitta-aineen syntyyn vaikuttaa 

suuresti, mikä on aineen syntyperä. Esimerkiksi sahojen ja kyllästämöiden toiminnasta voi 

ilmentyä haitta-aineina kloorifenoleita, dioksiineja ja furaaneja. Haitta-aineet ovat peräisin 

erilaisista kyllästys- ja puunsuoja-aineista.  

 

Pilaantuneeksi epäillystä maaperästä tehdään tutkimuksia yleensä monessa osassa, jotta 

tulokset tarkentuvat kerta kerralta. Ensimmäisenä tehdään maastotutkimuksia, joilla selvi-

tetään maaperän geotekniset sekä hydrologiset olosuhteet. Näiden tietojen avulla voidaan 

tehdä kunnostettavasta alueesta malli, jossa on esitetty esimerkiksi haitta-aineiden lähteet, 

altistumistavat, kulkeutumisreitit sekä mahdolliset altistumiskohteet. (Suomen ympäristö-

keskus 2004, 24.) Kuvassa 3 on esitetty esimerkkimalli kulkeutumisreittien osalta. 
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Kuva 3. Esimerkkikuva kulkeutumisreittien mallista (Ympäristöministeriö 2007, 32.). 

 

Haitallisten aineiden käyttäytymistä maaperässä arvioidaan tehdyn mallin sekä kemikaa-

lien ominaisuustietojen avulla. Kemikaalien ominaisuuksista ominaispaino, höyrynpaine 

sekä vesiliukoisuus ovat tärkeimpiä käyttäytymiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Maaperän 

ominaisuuksista tulee tietää eri maakerroksien vedenjohtuvuudet, pinnankorkeudet, pohja-

vesien virtaussuunnat sekä maa-aineksen sisältämät hienoaines- ja humuspitoisuudet. 

(Suomen ympäristökeskus 2004, 24)      

 

Haitta-aineiden kokonaismäärä vaikuttaa olennaisesti aineiden leviämiseen, ja siten haitta-

aineiden suuri määrä voi tarkoittaa mahdollista pilaantumisriskiä sekä puhdistamistarvetta 

selkeämmin kuin yksittäiset korkeat pitoisuudet. Tärkeinä pidetään etenkin aineita, jotka 

ovat myrkyllisiä ja lisäksi hajoavat hitaasti tai kertyviä (esimerkiksi furaanit) tai kulkeutu-

via (esimerkiksi vinyylikloridi). (Ympäristöministeriö 2007, 34.) 

 

Haitallisten aineiden kulkeutumiseen sekä haitta-aineille altistumiseen vaikuttavat aineiden 

jakautuminen, sijainti sekä esiintymisen pinta-ala. Haihtuvat aineet voivat huokosilman 

mukana kulkeutua esimerkiksi rakennusten sisäilmaan. Maan pintakerroksiin sitoutuneet 

aineet voivat levitä maasta irtoavan hienoaineksen mukana ilmaan tai valumavesiin ja va-

lumavesien mukana kulkeutua vesistöihin. Aineet, jotka liukenevat huokosveteen, voivat 

päätyä pohjaveteen liukenemalla maakerrosten läpi. (Ympäristöministeriö 2007, 34.) Poh-

javeteen joutuneet haitalliset aineet kulkeutuvat ja leviävät pohjavesivirtauksien mukana. 

Haitta-aineiden kulkeutumiseen pohjavedessä vaikuttaa samanlaiset asiat kuin maaperässä 
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kulkeutumiseen eli maaperän ja haitta-aineiden ominaisuudet sekä pohjaveden virtaus. 

(Ympäristöministeriö 2007, 36.) 

 

Yleisimmin aineet esiintyvät epätasaisesti jakautuneena. Aineiden esiintymiseen ja jakau-

tumiseen vaikuttaa esimerkiksi maaperäolosuhteet, aineiden ominaisuudet sekä kulunut 

aika. Kulkeutuminen kuitenkin yleensä vähenee ajan kuluessa, sillä haitta-aineet sitoutuvat 

maa-ainekseen. Kulkeutuminen voi lisääntyä esimerkiksi ympäristön happamoitumisesta 

sekä muista ympäristöolosuhteiden muuttumisesta. (Ympäristöministeriö 2007, 35.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA NÄYTTEENOTON VAATIMUK-

SET 
 

 

Maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi sekä taustapitoisuuksien määrittämiseksi pi-

laantuneeksi epäillystä alueesta otetaan näytteitä, jotka antavat mahdollisimman edustavan 

kuvan tutkittavasta alueesta, sen maaperästä sekä pohjavesistä (A 1.3.2007/214). Tässä 

kappaleessa esitellään tutkimusmenetelmiä taulukon 1 esittämien haitta-aineiden tutki-

miseksi ja mittaamiseksi. Ensin esitellään yleisimmät näytteenottomenetelmät, joilla saa-

daan myös yleiskuva pilaantuneeksi epäillystä alueesta ja sitten perehdytään kentällä tehtä-

viin mittauksiin. Yleisimmät kenttämittauksissa käytettävät menetelmät esitellään yksitel-

len ja perehdytään jokaisen laitteen perusperiaatteeseen, mitattaviin aineisiin sekä laitteen 

kustannuksiin. Kenttämittareilla tutkitut näytteet tulee myös arvioida laboratoriossa. Näyt-

teenottajalle, käytetyille mittausmenetelmille sekä analyysilaboratoriolle on asetettu erilai-

sia vaatimuksia. 

 

 

4.1 Näytteenottomenetelmät 
 

Maaperässä näytteenottosyvyys riippuu maaperän laadusta sekä näytteenoton tavoitteesta. 

Näytteenottosyvyys määrittää, millaista näytteenottotekniikkaa tulisi käyttää. Matalat tut-

kimuspisteet riittävät yleensä tilanteissa, joissa haitta-aineet ovat pintakerroksissa tai maa-

perän ominaisuuksien takia haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet syvälle. Ympäristöolosuh-

teet myös usein säätelevät, millaista tekniikkaa voidaan käyttää, sillä yleensä pyritään saa-

maan laadullisesti sekä taloudellisesti paras mahdollinen näyte. (Suomen ympäristökeskus 

2014, 28.) 

 

Maaperätutkimukset jaetaan kahteen pääryhmään, geofysikaalisiin menetelmiin sekä kai-

rauksiin ja koekuoppiin. Geofysikaaliset tutkimukset tulee tehdä ensin, joiden tietojen poh-

jalta voidaan laatia kairaussuunnitelma. Geofysikaaliset tutkimukset antavat yleiskuvaa 

maaperän kerroksellisuudesta sekä haitallisten aineiden levinneisyydestä, ja kairausten ja 

koekuoppien avulla saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa kohteesta. Kairauksesta saatujen 

tietojen avulla voidaan varmistaa geofysikaalisten tutkimusten tulosten oikeellisuus eikä 

geofysikaalisia tutkimustuloksia tule käyttää ilman kairauksilla tehtyä varmennusta. (Suo-

men ympäristökeskus 2004, 30.) 
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4.1.1 Geofysikaaliset tutkimukset 

 

Geofysikaalisten tutkimusten avulla voidaan selvittää maaperän kerrosrakenteisuus sekä 

haitta-aineiden sijainnit. Geofysikaalisista menetelmistä yleisimpiä ovat maatutka- ja seis-

miset luotaukset sekä painovoimamittaukset. Painovoimamittaukset sekä seismiset luo-

taukset soveltuvat laajojen alueiden tutkimuksiin. Näillä saadaan alueesta hyvä yleiskuva. 

Geofysikaalisten mittausten ongelmana nähdään sijainnin tarkka määrittäminen sekä tulos-

ten tulkinnallisuus, joilla on suuria vaikutukset tuloksien oikeellisuuteen. (Suomen ympä-

ristökeskus 2004, 28.) 

 

Maatutkaluotaus soveltuu kallionpinnan muotojen, pohjaveden pintatasojen, maalajien 

sekä maaperän rakenteen tutkimiseen. Sitä voidaan käyttää heti tutkimusten alussa ja sillä 

saadaan nopeasti tietoa alueesta. (Kinnunen 2005, 82.) Menetelmä perustuu sähkömagneet-

tisten aaltojen käyttöön, jossa tutkalla lähetetään sähkömagneettisia aaltoja maahan ja mi-

tataan takaisin tulevat (Vaara 2007, 2). Maatutkalla saadaan parhaita tuloksia lajittuneessa, 

karkeassa maalajissa. Maaperän sähkönjohtavuus heikentää luotauksen onnistumista. 

(Kinnunen 2005, 82.) Näitä sähkönjohtavuutta heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi savi 

ja hienoainespitoiset maalajit (Suomen ympäristökeskus 2004, 28).  

 

Seismisessä luotauksessa maaperään aiheutetaan keinotekoinen värähtelyaalto, jonka kul-

kuaikaa mitataan. Aaltojen eteneminen riippuu maalajista sekä maalajien kosteudesta sekä 

tiiviydestä. Jos luotausta käytetään pohjavesitutkimuksissa, tulee huomioida käyttökelpoi-

suutta rajoittava ns. piilokerrosongelma. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa luotauksessa ei 

havaita tiettyä paksuutta ohuempia kerroksia, esimerkiksi pohjavesikerrosta. Jos maapeit-

teen kokonaispaksuuden tulkinta tehdään ilman pohjavesikerrosta, saatetaan laskea maa-

peitteen kokonaispaksuus virheellisesti. (Kinnunen 2005, 84-85.) 

 

Painovoimamittaus on alueellinen tutkimusmenetelmä, jonka käyttö soveltuu erityisesti 

alkuvaiheen tutkimuksiin. Sen avulla voidaan tutkia maapeitteen paksuutta, sillä maan ti-

heys on pienempi kuin kallioperän. Painovoimamittauksilla ei pystytä erottamaan maan eri 

kerroksia eikä myöskään pohjaveden pintaa. Se antaa kuitenkin tietoa kallion pinnan muo-

tojen vaihtelusta. Painovoimaa mitataan gravimetrillä. Painovoimaprofiilit sijoitetaan 

maastoon niin, että alku- ja loppupäät ovat paikassa, jonka paksuus tunnetaan, esimerkiksi 

kalliossa. Profiilien leikkauspisteiden avulla voidaan määrittää taustavaihtelu, joka on 
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maan paksuuspeitteen perustaso. Maapeitteen ja kallion tiheyseron tiedolla voidaan laskea 

painovoiman vaihtelusta maapeitteen paksuus. Maapeitteen todellista paksuutta tulisi sel-

vittää myös muiden mittauksien avulla, jotta saadaan mahdollisimman tarkat tulokset. 

(Kinnunen 2005, 81-82.) 

 

4.1.2 Koekuopat ja kairaukset 

 

Koekuoppien tekoon ja näytteenoton suunnitteluun käytetään tietoa kohteen edellisestä 

käytöstä sekä alueen hydrogeologisista olosuhteista. Näytteenotto koekuopasta tai kaivan-

nosta on käytännöllinen, kun mielenkiintoinen alue on alle 3 metrin syvyydessä sekä poh-

javeden yläpuolella. (Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 24-25.) Koekuopat ovat varma 

ja edullinen tutkimusmenetelmä, mutta koekuoppaan mentäessä tulee varmistaa kaasumit-

taria käyttäen, että kuopan pohjalla oleva ilma ei ole räjähtävää sekä happipitoisuus on 

riittävä (Suomen ympäristökeskus 2004, 31-32; Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 24-

25). Näytteitä otetaan maa-aineksesta, vedestä sekä huokoskaasusta. Näytteenottoa tehtäes-

sä on erityisesti otettava huomioon, että näyte ei kontaminoidu likaisesta tutkimuskalustos-

ta ja, että näytteet säilytetään oikein. Tärkein tutkimustapa on pohjavesistä tehtävät analyy-

sit, koska pelkästään maanäytteiden avulla on vaikea saada oikeanlaista kuvaa haitta-

ainepitoisuuksista. Pohjavesiputket tulee asentaa hydrogeologisesti niin, että niiden avulla 

saadaan luotettava kuva pohjaveden tilanteesta. Putket asetetaan, niin että puhtaalla tulo-

puolella on yksi mittausputki ja poistumispuolella on useampi putki. Putkiston avulla voi-

daan saada tietoa haitallisten aineiden pitoisuuksien vaihteluista sekä arvioida aineiden 

laimenemista sekä hajoamista. (Suomen ympäristökeskus 2004, 31-32.) 

 

Näytteenotto kairaamalla tehdään yleensä silloin, kun koekuoppaa ei voida kaivaa, esimer-

kiksi alueen asfaltoinnin tai jatkuvan käytön takia. Kairaamista käytetään myös silloin, kun 

näytteenottosyvyys on alle 3 metriä. (Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 23.) Kairauk-

set sopivat tutkimuksiin, joissa maaperän kerrosrakenteen lisäksi tarvitaan tietoa maaperän 

vakavuudesta eli kestävyydestä sekä painaumaominaisuuksista. Painokairaus on yleisim-

min käytetty menetelmä, joka soveltuu pehmeisiin maihin, joissa maakerrokset eivät ole 

tiiviitä. Pehmeisiin maihin soveltuu myös puristinkairaus. Tiiviisiin maakerroksiin voidaan 

käyttää puristinheijarikairausta. Porakonekairauksia käytetään kallion pinnan määritykses-

sä. Tämä kairausmenetelmä on aistinvarainen, sillä tieto maakerroksista perustuu huuhte-
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luveden mukana tulevaan maa-ainekseen. Porakonekairauksia voidaan hyödyntää asennet-

taessa pohjavesiputkia tai otettaessa näytteitä kallion pinnasta sekä maasta. (Suomen ym-

päristökeskus 2004, 31.) Kairaamisen perusperiaatteena on saada näyte mahdollisimman 

nopeasti ylös, sillä maa-aineksen lämmetessä, haitallisia aineita voi haihtua näytteeseen. 

(Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 23.) 

 

4.2 Kenttämittaukset 
 

Näytteenottoa tehtäessä tulee käyttää luotettavia laitteita näytteenottoon sekä varmistaa, 

että laitteistot sopivat kyseisille epäpuhtauksille sekä maaperälle. Käytetyt menetelmät 

tulee olla standardoituja tai muuten luotettaviksi todistettuja. Kenttämittauksien etuna ovat 

niiden nopeus ja edullisuus verrattuna laboratoriomittauksiin. Ne soveltuvat tapauksiin, 

joissa haitta-aineita on pieni määrä tai tarkoituksena on seurata vain yhtä parametria kerral-

laan. Kenttämittaukset eivät myöskään edellytä näytteiden pakkaamista, kuljetusta eikä 

varastointia. Suurimpana ongelmana voidaan kuitenkin pitää niiden mittaustulosten epä-

varmuutta. Kenttämittaukset tulee aina varmistaa laboratoriomittauksilla. (Suomen ympä-

ristökeskus 2004, 40-41.) Taulukossa 2 on esitetty muutamia yleisimpiä kentällä käytettä-

viä mittareita ja niillä mitattavia aineita.  

 

Taulukko 2. Esimerkkejä kenttämittausmenetelmistä ja mitattavista aineista (Kukkamäki 2017, 5). 

Mittausmenetelmä Mitattavat haitta-aineet Näytteen tyyppi 

Kolorimetrinen testi Polttonesteet, öljyt, PCB Maa, vesi 

Immunologinen testi PAH-yhdisteet, PCB, kloorifenolit Maa, vesi 

Röntgenfluoresenssianalysaattori Raskasmetallit Maa 

Fotoionisaatiodetektori (PID) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Ilma, maan huokoskaasu 

Ilmaisinputket 
Orgaaniset ja epäorgaaniset kaa-
sut 

Ilma, maan huokoskaasu 

Kaasukromatografinen mene-
telmä 

Orgaaniset yhdisteet Maa, vesi 

 

Suunniteltaessa näytteenottoa, tulee tarkasti valita millaista tai millaisia mittausmenetelmiä 

käytetään. On tärkeää, että mittausmenetelmä soveltuu juuri niiden haitta-aineiden tutkimi-

seen, joiden määrästä ja pitoisuudesta halutaan saada tietoa.  
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4.2.1 Kolorimetriset testit 

 

Kolorimetrisillä testeillä voidaan esimerkiksi määrittää polttonesteitä ja PCB-yhdisteitä. 

Kolorimetriset testit perustuvat määritettävän aineen ja kemiallisen aineen väliseen reakti-

oon, josta muodostuu värillinen reaktiotuote. Valmistajat toimittavat valmiita värikarttoja, 

joihin verrataan reaktiotuotteen väriä sekä intensiteettiä. (Laakso 1999, 21.) Kuvassa 4 on 

esitetty PetroFLAG-menetelmän tarvittavat komponentit. Näitä ovat kenttäanalysaattori, 

digitaalivaaka, ajastin, kalibrointistandardit sekä 10 testiä ja reagenssia. 

 

 

Kuva 4. Kolorimetrinen testi PetroFLAG hiilivetypitoisuuksien määrittämiseen. (PetroFLAG-

kenttäanalysaattori 2017.) 

 

Esimerkkinä kolorimetrisestä testistä on HNU-kenttätesti, jolla voidaan määrittää maape-

rän sekä veden aromaattisia tai kloorattuja yhdisteitä. Testissä aromaattiset yhdisteet rea-

goivat alkyylihalidien kanssa happokatalyytin ollessa mukana. Testi etenee lisäämällä 

maanäytteeseen uuttoliuosta, jota ravistellaan muutaman minuutin ajan, minkä jälkeen an-

netaan kiinteän aineen laskeutua. Liuos erotetaan ja lisätään reagenssi, jonka jälkeen näy-

tettä taas ravistellaan. Muodostunutta tuotetta verrataan valmistajan värikarttaa. Uutteen 

tehokkuuteen voi vaikuttaa myös maaperän laatu, lämpötila ja kosteus. Jos näytteessä on 

useita komponentteja, on muodostuva sakka kaikkien yksittäisten värien summa. Testi tuli-

si tehdä auringonvalolta suojattuna, jotta valo ei aiheuttaisi reaktiotuotteen fotokemiallista 

hapetusta ja siten muuta testin väriä. Korkein hinnan muodostaja on näytteen analysaattori. 

(Laakso 1999, 21-22.) 

 

 

4.2.2 Immunologiset testit 

 

Immunologisilla testeillä maanäytteistä pystytään tutkimaan PCB:t, BTEX:t, PAH:t sekä 

räjähdysaineita ja pestisidejä. BTEX-yhdiste on yhteisnimitys bentseenille, tolueenille, 
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etyylibentseenille sekä ksyleeneille. Immunologisissa testeissä määritettävä aine sekä ent-

syymikonjugaatti kilpailevat koeputken seinään sidotun vasta-aineen kiinnityskohdista. 

Tämän jälkeen heterogeenisessä testissä systeemistä erotetaan ylimääräinen näyte ja jäljel-

le jää vain vasta-aineeseen kiinnittynyt aine. Homogeenisessä testissä ei ole erotusvaihetta, 

vaan reaktio voidaan tehdä koko systeemistä. Systeemiin lisätään värireagenssi, jolla saa-

daan muodostumaan värillinen lopputuote. Värinmuodostuksen intensiteetti kasvaa ja sa-

malla määritettävän aineen pitoisuus pienenee.  Värin voimakkuus voidaan mitata esimer-

kiksi UV-spektrofotometrillä. (Laakso 1999, 28-30.) 

 

Immunologiset testit voivat olla kvantitatiivisia eli tulokset määritetään standardeihin pe-

rustuvalla kalibrointikäyrästöstä interpoloimalla tai semikvantitatiivisia eli tulosta verra-

taan valittuihin standardeihin. Testiä tehdessä tulee huomioida, että myös muut yhdisteet 

voivat reagoida immuunitestiin määritettävän aineen lisäksi. Ennen testiä tehtävään maape-

rän uuttoon vaikuttaa heikentävästi sekä maaperän kosteus että laatu. Testi tulisi tehdä 

huoneenlämmössä, koska liian korkea lämpötila voi vaikuttaa muun muassa uuttoon sekä 

reaktionopeuteen. Myös huoneenlämpötilaa alhaisemmat lämpötilat vähentävät pitoisuu-

den määrää ja siten korkeammissa lämpötiloissa pitoisuus on suurempi. (Laakso 1999, 32-

34.) Immunologiset testit soveltuvat maa- ja vesinäytteiden tutkimiseen. Tavallisimmin 

maanäytteistä selvitettävä aine uutetaan metanolilla ennen testiä. Immunologisten testien 

avulla voidaan määrittää maanäytteen pitoisuudet 1-10 ppm ja vesinäytteelle 20-3000 ppb. 

Testipakkaukset säilyvät vain muutaman vuoden, ja sen jälkeen testi saattaa antaa virheel-

lisiä tuloksia. (Laakso 1999, 31.) 

 

 

4.2.3 Röntgenfluoresenssianalysaattori 

 

Röntgenfluoresenssianalysaattorilla eli XRF-analysaattorilla voidaan analysoida kiinteitä, 

nestemäisiä sekä kaasumaisia näytteitä. Näytteen analysointi tapahtuu pinta-analyysinä eli 

näyte tulee homogenisoida ennen analysointia. Mittauspinnan tulee edustaa koko näytettä. 

(Laine-Ylijoki et al. 2003, 17.) Menetelmää voidaan kuitenkin käyttää vain tilanteissa, 

joissa kerroksen syvyys on maksimissaan 3 mm syvyydellä (Laakso 1999, 61). XRF-

analysaattorilla mittaus suoritetaan ilman näytettä hajottavia tekijöitä, kuten liuotusta, eikä 

sen takia näyte tuhoudu eikä analysoinnista aiheudu jätettä (Laine-Ylijoki et al. 2003, 17). 

Analysaattorin tulokset ovat myös reaaliaikaisia ja yhden mittauksen kesto voi olla enin-
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tään muutaman minuutin. Etuina voidaan pitää myös pientä esikäsittelytarvetta ennen mit-

tausta sekä samoin useita alkuaineita voidaan mitata samanaikaisesti. Kenttäkäytössä ole-

vien analysaattorien hankintahinta voi olla kallis, mutta käytönaikaiset kustannukset ovat 

suhteellisen pieniä. (Laakso 1999, 61-62.) Kuvassa 5 on esimerkki XRF-analysaattori 

Olympus DELTA Element. 

 

 

Kuva 5. Esimerkkilaite XRF-analysaattori Olympus DELTA Element (Olympus DELTA Element -

raskasmetallianalysaattori, 2017). 

 

Menetelmä perustuu aineen elektronien pommittamiseen gamma- tai röntgensäteilyllä. 

Pommittamisen seurauksena elektronit siirtyvät energiatasolta alempaan ja luovuttavat 

energiaa. Atomista lähtevä röntgensäteilyn spektri on jokaiselle alkuaineelle ominainen ja 

sen perusteella aineet voidaan erottaa toisistaan. Säteilylähteen valinnassa tulee huomioida, 

mitä aineita on tarkoitus mitata. Saastuneilla alueilla voidaan käyttää kahdenlaisia rönt-

genfluoresenssimenetelmiä. Ensimmäinen tapa on ottaa näyte maan pinnasta, jolloin kas-

villisuus ja kivet poistetaan maan pinnasta. Mittaukset tehdään yleensä muovikalvon läpi 

välttäen anturin kontaminoituminen. Toinen tapa on ottaa näytteitä, jotka analysoidaan 

erillisissä näyteastioissa. Näytteet seulotaan, kuivataan ja homogenisoidaan, jotta saadaan 

parannettua analyysin tarkkuutta. Näiden kahden menetelmän suurin ero on tulosten tark-

kuus. Erillisissä astioissa tutkittavat näytteet antavan tarkempia tuloksia. (Laakso 1999, 55-

59.) Kannettavat röntgenfluoresenssianalysaattorit ovat kalliita ja ne vaativat kalibrointia. 

Tehtaalla kalibroitu laite saattaa kuitenkin toimia oikeellisesti jopa vuosia, mutta välillä 

ennen mittausta kannattaa laatu varmistaa laadunvarmennusnäytteellä. (Laakso 1999, 59, 

62.) 
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4.2.4 Fotoionisaatiodetektori 

 

Fotoionisaatiodetektoreilla (photoionization detectors, PID) voidaan mitata haihtuvia ja 

ionisoituvia yhdisteitä. PID-mittaus perustuu tapahtumaan, jossa tutkittavaa ilmaa imetään 

mittarin sisäisellä pumpulla kammioon. UV-lampun avulla kammiossa tapahtuu ionisaatio, 

jonka seurauksena kammioon syntyy positiivisia ioneja. Positiiviset ionit ja vapaat elektro-

nit kulkeutuvat elektrodeille, joissa muodostuu sähkövirtaa. Sähkövirran voimakkuus on 

verrannollinen ionisoituvien molekyylien lukumäärään, ja siten aineiden pitoisuuteen. 

(Laakso 1999, 37-38.) 

 

Fotoionisaatiodetektorit ovat nopeita, pienikokoisia ja perustoiminnoilta helppoja käyttää. 

Laitteen käyttö ei siis sinänsä vaadi koulutusta, mutta mittaustulosten analysointi vaatii 

tietoa sekä kokemusta. Kentällä käytettävät PID-mittarit ovat kalliita, sillä ne vaativat ka-

librointikaasujen käyttöä sekä esimerkiksi vaihtolamppuja. (Laakso 1999, 37-38.) Kuvassa 

6 on esitetty esimerkki fotoionisaatiodetektori MiniRAE 3000. 

 

Kuva 6. Esimerkki fotoionisaatiodetektori MiniRAE 3000 (Fotoionisaatiodetektori MiniRAE 3000). 

 

Usein saastuneessa maassa on monia haihtuvia aineita ja siksi PID-mittari tulee kalibroida 

yhdisteellä, joka vastaa keskimääräisesti mitattavaa seosta. Käytön aikaiset ympäristöolo-

suhteet tulee huomioida, sillä detektorit reagoivat helposti kosteuteen sekä suuriin hiilidi-

oksidipitoisuuksiin. Lisäksi häiriötä voi aiheuttaa esimerkiksi suuret voimajohdot ja muun-

tajat (Laakso 1999, 37.) 
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4.2.5 Ilmaisinputket 

 

Ilmaisinputkia voidaan käyttää kaasumaisten aineiden pitoisuuksien määrittämiseen. Putket 

ovat suljettuja lasiampulleja, jotka sisältävät tietyn kaasun tai höyryn kanssa reagoivaa 

ainetta. Ilmaisinputkien menetelmä on kolorimetrinen eli se perustuu reaktiotuotteen värin 

muodostumiseen. Aloitettaessa mittaus, putken pää avataan ja ilmaa imetään putken läpi. 

(Laakso 1999, 40.) Putken läpi kulkeva ilma reagoi putken seinässä olevien reagenssien 

kanssa ja muodostaa värin. Pitoisuus voidaan määrittää putken asteikon värjäytymän mu-

kaan, värin voimakkuuden perusteella tai värjäytymään tarvittavan ilmamäärän mukaan. 

Yhden mittauksen kesto on noin minuutti. (Laakso 1999, 40.) Kuvassa 7 nähdään esimerk-

kitapaus ilmaisinputkien asennuksesta maahan. 

 

 
Kuva 7. Huokoskaasuputkien esimerkkiasentaminen (Montonen 2006, 22). 

 

Ilmaisinputkilla voidaan määrittää saastuneista maista aromaattisia hiilivetyjä, alifaattisia 

hiilivetyjä, kloorattuja hiilivetyjä ja epäorgaanisia yhdisteitä. Ilmaisinputket eivät anna 

välttämättä oikeanlaista pitoisuutta aineesta, sillä maaperässä olevat muutkin aineet voivat 

vaikuttaa värin muodostumiseen ja siten aiheuttaa mittausvirheitä. Pumppu ja putkien toi-

minta on kalibroitava, ja suositellaan käytettävän saman valmistajan pumppua sekä putkia. 

Ilmaisinputket ovat muihin menetelmiin nähden halpoja, ja ilmaisinputkia voi hankkia 

esimerkiksi kymmenen putken nipun. Pumput ovat hieman arvokkaampia. (Laakso 1999, 

41-42.) 
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4.2.6 Kaasukromatografinen menetelmä 

 

Kaasukromatografisella menetelmällä voidaan tutkia orgaanisia yhdisteitä. Molekyylien 

kyvyn jakaantua eri faaseihin takia eri yhdisteet erottuvat liikkuvan faasin ja paikallaan 

pysyvään faasin välillä. Kaasukromatografialla voidaan määrittää esimerkiksi pohjavesi-

näytteistä bensiinihiilivetyjen pitoisuuksia. Yleisimmin bensiinihiilivetyjen analysoinnissa 

käytetään ns. Head space -tekniikkaa, joka soveltuu hyvin helposti haihtuvien hiilivetyjen 

analysoimiseen. Tällä menetelmällä näyte otetaan tiiviisti suljetusta ja vain osittain täyte-

tystä näyteampullista vesifaasin yläpuolelta olevasta ilmatilasta. Näyte sisältää siis vesifaa-

sista näyteampullin haihtuneita hiilivetyjä. (Kinnunen 2005, 52.) 

 

Kaasukromatografin pääosat ovat kantokaasu, injektioportti, uuni ja sen erotuskolonni, 

detektori sekä mittaussignaaleja käsittelevä yksikkö. (Laakso 1999, 49.) Kuvassa 8 on esi-

tetty kaasukromatografin rakenne.  

 

 
Kuva 8. Kaasukromatografin periaaterakenne (Opetushallitus 2017). 

 

Saastuneita maita tutkitaan ottamalla näyte huokoskaasusta. Huokoskaasunäyte kerätään 

näyteastiaan ja injektoidaan kaasukromatografiin. Kromatografin sisäinen pumppu voi 

myös suoraan imeä näytteen ilmasta tai kaasusta. Myös maaperästä tai vedestä otettuja 

näytteitä voidaan tutkia, mutta määritettävä aine on ensin erotettava. (Laakso 1999, 51-52.) 

Kaasukromatografit on kehitetty mahdollisimman yksinkertaisiksi, jotta ne soveltuvat la-

boratoriokäytön lisäksi kentällä käytettäviksi. Suomessa olosuhteet ovat sellaiset, että kro-

matografia ei voi käyttää ulkona. Laite tulee pitää mahdollisimman stabiilissa tilassa, jotta 

esimerkiksi lämpötila ei vaikuta mittaustuloksiin. Kaasukromatografit ovat kalliita, ja nii-

den käyttö edellyttää myös kannettavan tietokoneen käyttöä. (Laakso 1999, 54.) 
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4.3 Laboratorioanalyysit 
 

Laboratorioiden tulee tehdä analyysit hyväksyttyjen normien mukaan ja akkreditoinnit ja 

erilaiset hyväksytyt menetelmätapakuvaukset ovat tästä todisteena. Laboratorioanalyysiin 

tulevan maanäytteen tulee edustaa koko maa-aluetta, jota on tarkoitus tutkia. Näytteestä 

voidaan tutkia sekä kemiallisia että fysikaalisia ominaisuuksia. Kenttämittauksia ei voida 

yleensä pitää yhtä pätevinä kuin laboratorioanalyysejä ja tutkimusmenetelmät voivat olla 

erilaisia. Tämän takia kenttämittauksien ja laboratorioanalyysien tuloksia ei kannata ver-

tailla suoraan. Kuitenkin kentällä saatu tieto voi auttaa laboratorioanalyysien ohjauksessa. 

(Suomen ympäristökeskus 2014, 47.) Laboratoriossa tehtyjen analyysien tuloksia voidaan 

verrata PIMA-asetuksen määräämiin kynnys- ja ohjearvoihin ja näin voidaan selvittää 

maaperän pilaantuneisuus (Kukkamäki 2017, 4). 

 

Laboratorioissa voidaan analysoida samoja haitta-aineita kuin kentällä tehtävillä mittausvä-

lineillä. Kaasukromatografia on yleisesti käytetty menetelmä myös laboratorioissa. Sillä 

voidaan määrittää esimerkiksi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), liuottimia, hiilivetyjä 

ja PAH-yhdisteitä. Lisäksi menetelmällä pystytään tutkimaan raskasmetalleja ja öljyhiili-

vetyjä. (Montonen 2006, 28-30.) 

 

Pilaantuneesta maasta otettuja näytteitä tulee tutkia vain laboratorioissa, joiden asianmu-

kainen laadunvarmistus pystytään osoittamaan. Haitta-aineita tutkivalla laboratoriolla tulee 

olla käytössään luotettava ja riittävästi dokumentoitu laatujärjestelmä. Lisäksi laboratorios-

sa tulee käyttää akkreditoituja tai luotettavaksi muulla tavalla osoitettuja menetelmiä.  

(Suomen ympäristökeskus 2004, 50.)  

 

ISO 17025-standardissa esitetään testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyyksiä sekä 

yleisiä vaatimuksia.  

 

Laboratorioiden oikeellisuuteen ja luotettavuuteen vaikuttaa 

1. henkilöstö 

2. laboratorion tilat 

3. testausmenetelmät ja niiden validointi 

4. laitteistot 

5. mittausten jäljitettävyys tarvittaessa 
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6. näytteenotto 

7. testattavien kohteiden käsittely 

 

Edellä mainitut kohdat ovat laboratorion teknisiä vaatimuksia. Akkreditoitujen laboratori-

oiden tulee luoda ja soveltaa johtamisjärjestelmää, joka sopii laboratorion toimintaan. La-

boratorion johdon vastuulla on varmistaa, että laitteita käyttää ja tuloksia arvioi henkilöt, 

joilla on pätevyys kyseiseen tehtävään. Laboratorioiden ympäristöolot tulee olla sellaiset, 

että ne eivät voi vääristää mittaustuloksia eikä estää vaadittua mittaustasoa. Laboratorioi-

den tulee käyttää menetelmiä ja toimintatapoja, jotka soveltuvat asiakkaan tarpeeseen ja 

ovat sovellettavissa tehtäviin mittauksiin. Nämä sisältävät näytteenoton, näytteen käsitte-

lemisen ja kuljettamisen. Standardoimattomat menetelmät tulee osoittaa valideiksi.  (SFS 

17025.) 

 

4.4 Vaatimukset näytteenotolle ja näytteenottajalle 
 

Maaperänäytteenottoon on laadittu ISO-standardeja ja nämä käsittelevät esimerkiksi näyt-

teenotonsuunnittelua, käytettyjä tekniikoita sekä työturvallisuutta koskevia asioita. Stan-

dardeja ovat esimerkiksi ISO 10381:n eri osat. (Suomen ympäristökeskus 2014, 60.) Stan-

dardissa ISO 17025 määritellään yleiset vaatimukset testaukselle, kalibroinnille sekä näyt-

teenotolle. Näytteenotto tulee suunnitella huolellisesti, koska se on tärkeä vaihe maaperän 

tutkimuksissa eikä siinä tehtyjä virheitä pysty kompensoimaan myöhemmässä vaiheessa. 

Niinpä näytteenottajan pätevyys ja osaaminen ovat tärkeässä roolissa, varsinkin poikkeusti-

lanteissa. (FINAS 2014, 7.)  

 

Näytteenottosuunnitelma on osa näytteenottoprosessia. Näytteenottosuunnitelmassa esite-

tään tutkimuksen tavoitteet niin, että ne ovat selkeinä toimintaohjeina näytteenottajille. 

Suunnitelmassa kerrotaan mitä standardeja sekä näytteenotto-ohjeita on laadinnassa käytet-

ty, tai jos valmiita ohjeita ei ole, kuvataan suunnitelma mahdollisimman yksinkertaisesti. 

Näytteenottosuunnitelmassa tulisi kuvata näytteistä määritettävät suureet, näytteenotto-

ajankohta ja -tiheys, kuinka paljon näytettä tulisi ottaa sekä näytteenottopaikat. (FINAS 

2014, 13.) Suunnitelmassa tulisi myös olla tieto käytettävistä kenttä- ja laboratorioanalyy-

seistä (Suomen ympäristökeskus 2014, 18). 
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Lähdettäessä tekemään näytteenottoa, näytteenotto-paikan tiedot tulevat olla tiedossa. Olo-

suhteet näytteenoton aikana ovat usein vaihtelevia, ja ne tulee dokumentoida näytteenotto-

pöytäkirjaan, jos niillä voi olla vaikutus mittaustulokseen. Jos olosuhteet ovat oikeellisuu-

den sekä vertailukelpoisuuden kannalta oleellisia, voidaan ne vakioida. (FINAS 2014, 14.) 

Perussääntönä on, että näytteenotto etenee vähiten likaantuneesta paikasta likaisempaan 

paikkaan. Taustapitoisuuden määrittämiseksi tulee ottaa näytteitä pilaantuneeksi epäillyn 

maan lisäksi myös puhtaaksi oletetulta alueelta. (Suomen geoteknillinen yhdistys 2002, 24-

25.) Näytteenoton tavoitteina on ottaa mahdollisimman edustavia näytteitä, tehdä kattava 

näytteenotto, ottaa riittävästi näytteitä määrityksiä varten, säilyttää näyte muuttumattomana 

näytteenoton ja analyysin välissä sekä tarvittaessa pystyä toistamaan näytteenotto. Näyt-

teenotto usein sisältää virheen mahdollisuuden sekä epävarmuuden kuinka hyvin näyte 

vastaa kokonaisuutta. Edustavan näytteen tulee siis edustaa koko aluetta ja sen ominai-

suuksia, joita on tarkoitus tutkia. (FINAS 2014, 24.) 

 

Näytteenottajan tulee olla ensisijaisesti sertifioitu tai näytteenoton tulee tapahtua sertifioi-

dun näytteenottajan valvonnassa (Suomen ympäristökeskus 2004, 46). Näytteenoton osaa-

minen osoitetaan henkilösertifioinnissa yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla, jotka 

ovat luokiteltu perustuen näytteenottotyyppeihin. Pätevyyden ylläpito huomioidaan näyt-

teenoton toimintakentän laajuudella sekä tämän pohjalta voidaan suunnitella sisäistä ja 

ulkoista koulutusta. (FINAS 2015, 13.) Näytteenottajan tulee tuntea käyttämänsä näytteen-

ottolaite, sekä ymmärtää sen oikeasta käytöstä ja puhdistamisesta. Erityisen tärkeää on, että 

näytteenottajalla on tiedot näytteiden oikeanlaisesta pakkaamisesta sekä kuljetuksesta. Li-

säksi on oltava tarvittavat tiedot maaperän haitta-aineista sekä koneiden ja laitteiden vaa-

roista, jotta näytteenotto oli turvallista. (Suomen ympäristökeskus 2004, 44.) 
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5 CASE: PILAANTUNEEN MAAPERÄN TUTKIMUKSET LAP-

PEENRANNAN HUHMARNIEMESSÄ  
 

 

Tämän case-esimerkin tarkoitus on selvittää, millaisia tutkimuksia tehdään pilaantuneelta 

alueelta sekä minkälaisia kustannustekijöitä maa-alueen tutkimisesta on tullut tutkimuksien 

tekijän näkökulmasta. Esimerkkitapauksena toimii Lappeenrannan Huhmarniemi. Huh-

marniemi on osa entistä saha-aluetta, joka on kunnostettu. Tapauksen tarkastelun pääasial-

lisena lähteenä on toiminut Lappeenrannan Ympäristötoimi. Pilaantuneen maan tutkimus-

ten pohjalta selvitetään, millaisia kustannustekijöitä on aiheutunut tutkimusten tekemisestä.  

 

 

5.1 Huhmarniemen esittely 
 

Huhmarniemen alueen läheisessä Varkaansaaressa on toiminut vuonna 1891 perustettu 

Lauritsalan saha. Huhmarniemen alue sekä osa lähisaarista ovat toimineet sahatavaran va-

rastointikenttänä. Pääasiallinen sahaus tapahtui Varkaansaaressa, josta sahatut laudat kulje-

tettiin mantereen puolella, jossa ne käsiteltiin sinistymisenestoaineella. Varastointialueella 

käytettiin puunsuoja-aineena KY-5 -nimistä sinistymisenestoainetta. (Huhmarniemityö-

ryhmä 2005, 6.) Se sisälsi kloorifenoleita sekä myös epäpuhtauksina furaaneja ja dioksiine-

ja (Suomen ympäristökeskus 2011, 14).  Saha lopetti toimintansa vuonna 1959, ja viimei-

nen sahaan kuuluva rakennus hävitettiin 1980-luvulla. (Huhmarniemityöryhmä 2005, 6.) 

Kuvassa 9 on ilmakuva Huhmarniemen alueesta, jossa oli vielä puutuotteiden säilytystä. 

 

 

Kuva 9. Ilmakuva Huhmarniemen alueesta (Piutunen, sähköpostiviesti 4.4.2017).  
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Vuonna 1986 Lappeenrannan kaupunki ja Kymi-Strömberg Oy (nykyinen UPM-Kymmene 

Oyj) tekivät kaavoitussopimuksen Kanavansuun alueesta, johon Huhmarniemi kuuluu. 

Sopimus sisälsi asemakaavoituksen sekä kunnallistekniikan rakentamisen aikataulun sekä 

maanluovutuksen kaupungin omistukseen. Vuonna 1989 ympäristöministeriö vahvisti 

asemakaavan, jossa Huhmarniemen asuinalue oli kaavoitettu asuinkäyttöön. Kuvassa 10 

nähdään Huhmarniemen alueen kaavoitus 1930-luvun ilmakuvaan. Vuosina 1992-2000 

Huhmarniemeen rakennettiin pientaloja. Ennen kaavoitusta tehtyjen ympäristömittauksien 

mukaan ei ollut mitään esteitä pientaloalueen rakentamisessa. (Huhmarniemityöryhmä 

2005, 7.) 

 

 

Kuva 10. Huhmarniemen alueesta otettu ilmakuva vuosina 1930-1940 sekä kaavoitus (Piutunen, sähköposti-

viesti 4.4.2017). 

 

Huhmarniemen alue on kuvan oikeassa reunassa. Pilaantuneiden alueiden laajuus oli noin 

18 700 m2 (Huhmarniemityöryhmä 2005, 11). Kuvasta 10 voi jo nähdä, että lautapinoja on 

sijoitettu melkein koko Huhmarniemen alueelle ja siten näin jälkikäteen voi todeta, että 

pilaantumista on tapahtunut laajalla alueella. 

 

 

5.2 Pilaantuneiden maiden tutkimukset 
 

Ennen kaavoitusta, 1980-luvulla, alueen kastelualtaan sekä sahan varastoalueelta tutkittiin 

kloorifenolipitoisuuksia. Tutkimusten perusteella kastelualtaan pohja sekä läheiset puruka-

sat poistettiin. Vuonna 1988 maaperästä otettiin 21 mittauspisteestä lisää kloorifenolimit-

tauksia, mutta näiden näytteiden pitoisuudet olivat pieniä. (Huhmarniemityöryhmä 2005, 

7.) 
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Huhmarniemen asuinalueen maaperätutkimuksia alettiin tehdä uudestaan vuonna 1999, 

kun läheisessä Varkaansaaressa alettiin suunnitella rakentamista. Varkaansaaressa tutkittiin 

kloorifenoli- sekä dioksiinipitoisuuksia, ja näytteitä päätettiin ottaa myös Huhmarniemen 

alueelta, sillä KY-5 -sinistymisenestoaineen sivuaineena oli esiintynyt dioksiineja.  Aluees-

ta otettiin yleisiä näytteitä ja tämän lisäksi jokaisen omakotitalon alueelta otettiin talokoh-

taiset mittaukset, ja ne kirjattiin ylös mahdollista tulevaisuuden tarvetta varten. Maaperän 

näytteitä otettiin esimerkiksi kairaa apuna käyttäen. Koekuopat ovat tavallisimpia maape-

rän tutkimusmenetelmiä, mutta asuintalojen pihoille ei voinut kaivaa kuoppia. Kuvassa 11 

on esimerkkitapana kairaus, jonka avulla saadaan tietoa maaperästä ja haitta-aineiden si-

jainnista. Huhmarniemen puistoalueelta löytyi raja-arvon ylittäneitä pitoisuuksia dioksiine-

ja sekä furaaneja eli PCDD/F-yhdisteitä. Kuitenkin kloorifenolipitoisuudet olivat taustapi-

toisuuden tasoa. Puistoalueen tutkimuksen jälkeen kloorifenolien, dioksiinien ja furaanien 

pitoisuuksia määritettiin myös muilta asuinalueen tonteilta. (Huhmarniemityöryhmä 2005, 

8.) 

 

 

Kuva 11. Maaperän tutkimuksia tehtiin muun muassa tärykairaimella (Piutunen, sähköpostiviesti 4.4.2017). 

 

Vuonna 2000 tutkimusraportti valmistui, ja todettiin, että Huhmarniemenkadun asuinton-

teilta sekä ympäröivästä puistosta löytyi ohje- ja raja-arvon ylittäneitä pitoisuuksia diok-

siineja sekä furaaneja. Kloorifenolipitoisuudet olivat pieniä lukuun ottamatta kastelualtaan 

aluetta. Tutkimusraportti osoitti, että alue täytyisi kunnostaa, jotta alueella ei olisi asumista 

rajoittavia tekijöitä. Maaperässä esiintyvien dioksiini- ja furaaniyhdisteiden ominaispiirtei-

siin kuuluu erittäin vähäinen vesiliukoisuus, heikko haihtuvuus sekä voimakas sitoutumi-
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nen maaperän orgaanisiin aineksiin. Siten niille altistuminen olisi voinut tapahtua vain suo-

rassa kontaktissa. (Huhmarniemityöryhmä 2005, 9-10.) 

 

Polykloorattujen dioksiinien ja furaanien pitoisuuksia määritettiin käyttämällä kaasukro-

matografiaa. Tutkimuksien mukaan entisen kastelualtaan alue todettiin eniten pilaantu-

neeksi alueeksi ja sen laajuus oli noin 1000 m2. PCDD/F-maksimipitoisuus oli 430 000 pg 

I-TEQ/g ja ylitti sen aikaisen SAMASE raja-arvon lähes tuhat kertaisesti. PIMA-asetuksen 

raja-arvot ovat korvanneet SAMASE-raja-arvot. Suuria pitoisuuksia löytyi myös Huhmar-

niemen puistoalueelta, pitoisuudet olivat noin 17 000 pq I-TEQ/g. Huhmarniemenkadulta 

löytyi kohonneita pitoisuuksia lähes jokaiselta tontilta. (Huhmarniemityöryhmä 2005, 11.) 

 

Syksyllä 2001 otettiin lisänäytteitä puistoalueilta sekä Huhmarniemen läheisiltä saarilta. 

Näytteiden avulla saatiin tietoa haitta-aineiden leviämisestä. Kunnostusprojektin toteutta-

minen ja hallinnointi olivat Lappeenrannan kaupungin vastuulla, sillä kaavoitussopimuk-

sen mukaisesti alueet olivat Lappeenrannan kaupungin omistuksessa. Kunnostusvaihe oli 

Huhmarniemessä poikkeuksellinen, sillä alue oli asuinkäytössä ennen kuin maaperän pi-

laantuminen huomattiin ja tarkempia tutkimuksia tehtiin. (Huhmarniemityöryhmä 2005, 9.) 

Kuvassa 12 on Huhmarniemen asuinalue kunnostuksen aikana, kun talot olivat huputettui-

na. 

 

 

Kuva 12. Kunnostuksen aikainen kuva huputetuista taloista ja pintakasvillisuudesta (Piutunen, sähköposti-

viesti 4.4.2017) 
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5.2.1 Maaperän tutkimuksien kustannukset 

 

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston hyväksymä kokonaiskustannus oli noin 5,76 milj. €. 

Taloudellisista kustannuksista vastasivat Lappeenrannan kaupunki ja UPM Kymmene Oyj. 

Projektin alkuvaiheen kustannukset jaetiin puoliksi ja tämän jälkeen osuudet olivat Lap-

peenrannan kaupunki 56,7 % ja UPM Kymmene Oyj 43,3 %. (Huhmarniemityöryhmä 

2005, 31.) Kuvasta 13 nähdään, miten kustannukset jakautuivat eri kuluille. Suurin osuus 

oli selvästi pihojen kunnostuksessa, mikä sisälsi esimerkiksi maamassojen vaihdon. 

 

 

 
Kuva 13. Huhmarniemen kokonaiskustannuksien jakaantuminen eri kuluille (Huhmarniemityöryhmä 2005, 

31). 

 

Suurin yksittäinen menoero oli pilaantuneiden maiden loppusijoitus, joka oli kokonaiskus-

tannuksesta 30 %. Tutkimukset ja suunnittelu olivat kuvan 14 mukaisesti 11 %. Dioksii-

nien ja furaanien analysointikustannukset olivat noin 3 % kokonaiskustannuksista ja noin 

30 % konsultin kustannuksista. (Huhmarniemityöryhmä 2005, 31.) 

 

5.2.2 Johtopäätökset case-tapauksesta 

 

Huhmarniemen alueen mittaukset eivät päättyneet alueen kunnostukseen, vaan mittauksia 

tehdään yhä, vaikka itse tapauksesta on reilu 15 vuotta. Pilaantuneet maat onnistuttiin puh-

distamaan ja poistamaan ympäristöluvan rajojen mukaisesti. Huhmarniemen pohjavesialu-

eista sekä salaojavesistä otettiin vuonna 2004 vuoden sisään kolme mittausta, joista arvioi-

tiin veden pH ja kloorifenolien, dioksiinien sekä furaanien pitoisuudet. Vuodesta 2005 

näytteitä on otettu vuoden välein, analysoiden samat parametrit. Pohjavesien ja salaojave-

sien mittauksia on tarkoitus jatkaa vuoteen 2034 asti, jos analyysitulokset eivät anna aihet-

43 %

23 %

19 %

11 %

4 %

Pihat

Puisto ja muut alueet

Asukaskorvaukset yms.

Tutkimus, suunnittelu

Muut yleiset
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ta muuttaa suunnitelmaa. Ennen kunnostusta Huhmarniemen alueesta otettiin myös pien-

eläinkannasta taustanäytteitä ja kunnostamisen jälkeen otettiin uusia näytteitä. Pieneliö-

näytteitä otetaan vuoteen 2030 asti, sillä niillä voidaan seurata haitta-aineiden pitoisuuk-

sien leviämistä. (Lappeenrannan kaupunki 2004.) 

 

Lappeenrannan Huhmarniemen tapaus osoitti, että pilaantuneen maan tutkimukset eivät 

aina ole yksiselitteisiä ja tapaukset voivat olla hyvin erilaisia. Huhmarniemen tapaus on 

hyvin poikkeuksellinen, sillä asuinalue oli jo valmis, kun todettiin, että maaperä on pilaan-

tunut. Yleensä pilaantuneen maan kartoitukset pyritään tekemään ennen uudelleen kaavoi-

tusta. Maaperästä tehtäviä tutkimuksia tehdään yleensä useassa vaiheessa, jotta saadaan 

oikea kuva pilaantuneesta tai jo puhdistetusta alueesta. Huhmarniemeä tutkittaessa käytet-

tiin apuna kairausta, ja saadut näytteet analysoitiin kaasukromatografia käyttäen. Monipuo-

lisemmat menetelmät näytteiden analysointiin kentällä sekä analyysilaboratoriossa olisivat 

antaneet laajemmat kuvan siitä, kuinka laitteita käytetään ja esimerkiksi, miksi juuri kysei-

set menetelmät valittiin käytettäväksi.  

 

Käytetyistä lähteistä ei selvinnyt Huhmarniemen tehtyjen mittauksien lukumäärää, mutta 

monta vuotta kestäneet tutkimukset osoittavat, että mittauksia on tehty paljon. Jos yhdeltä 

tontilta on tehty esimerkiksi viisi mittausta ja tontteja on ollut 30, on pelkästään tonteilta 

tehtyjä mittauksia jo tehty 150 kappaletta. Pelkästään kunnostuksen ajalta tehtyjen mit-

tauksien lukumäärän voisi olettaa olevan ainakin kaksi kertaa suurempi. Huhmarniemen 

kokonaiskustannuksien avulla voidaan hahmotella mittauskustannuksien hintaa. Kokonais-

kustannus Huhmarniemen kunnostukselle oli 6 milj. €. Tämä jaettuna 30 talolle ja siitä 

mittauksien osuus tarkoittaa, että yhden tontin mittauskustannukset ovat olleet noin 20 000 

€. Tämä ei anna täysin oikeaa kuvaa mitä yritykset, jotka tekevät mittauksia, voisivat saada 

tapauksen käsittelystä, mutta antaa mielikuvan, kuinka paljon samankaltaisen tapauksen 

mittaukset voisivat maksaa. 

 

Pilaantuneen maan tutkimuksia tehtäessä ei pelkästään riitä, että mittalaitteet ovat käytettä-

vissä vaan näytteenottotilanne vaatii monenlaisien pätevyyksien hallintaa. Huhmarniemen 

tapauksen lähteistä ei saatu tietoa, millaisia pätevyyksiä ja vaatimuksia on ollut näytteenot-

tajalla, näytteenottomenetelmillä ja käytetyllä analyysilaboratoriolla. Kuitenkin ympäris-

tömittauksia tekevien henkilöiden tulee olla sertifioituja ja näytteenottajalla tulee olla 
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vankka tietämys mittausvälineistä sekä näytteiden pakkaamisesta ja kuljettamisesta labora-

torioon. Tällä voidaan varmistaa näytteiden oikeellisuus, ja siten tulokset antavat oikeaa 

tietoa kohteesta. Itse näytteenoton tulee olla esimerkiksi ISO-standardin mukainen. Näyt-

teenottosuunnitelman tulee olla selkeästi kuvattu, jotta se tukee näytteenottajaa kentällä 

sekä muita näytteen tutkijoita. Laboratorion tulee myös olla akkreditoitu tai muuten todis-

tettu luotettavaksi. Tietenkin tämä osoittaa, että käytetyt menetelmät ovat luotettavia, mutta 

myös antaa asiakkaille luotettavan kuvan laboratorion toiminnasta.   

 

Nämä edellä mainitut pätevyydet ja vaatimukset aiheuttavat erinäisiä kustannuksia mit-

tauksia tekevälle yritykselle. Kustannuksia aiheuttavat mittaajien pätevöittäminen näyt-

teenottotilanteeseen sekä mittauslaitteiden oikeaan käyttämiseen. Lisäksi uudet standardit 

ja mittalaitteiden käyttö vaativat lisäkoulutusta mittaushenkilökunnalle. Tietenkin itse lait-

teiden hankkiminen aiheuttaa kustannuksia ja mittalaitteet vaativat kalibrointia ja huolenpi-

toa, jotta pilaantuneesta alueesta voidaan selvittää mitä halutaan. Kustannuksia tulee myös 

laatujärjestelmän ylläpidosta.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Pilaantuneita maita tutkittaessa on huomioitava, että pilaantuneen maan arviointi on moni-

vaiheinen prosessi ja harvoin etenee selkeän mallin mukaisesti. Tämä on tärkeä tiedostaa, 

jotta voidaan selvittää maaperän pilaantumista sopivin menettelyin. Siten voidaan välttää 

mahdolliset tutkimuksessa esiintyvät ongelmat sekä turhat kustannukset. 

 

Ympäristön tilaan on syytä kiinnittää huomiota, sillä maaperän pilaantumisesta ei ole hait-

taa vain ympäristölle, vaan myös ihmisten terveydelle. Riskialttiisiin kohteisiin tulisi kiin-

nittää huomiota mahdollisimman varhain ja tehdä riskinhallintaratkaisuja, jotta voidaan 

välttää kustannuksia. Huhmarniemen tapaus osoitti, että entisten saha-alueiden maat voivat 

olla laajoilta alueilta pilaantuneita. Huhmarniemessä oli aikaisemmin ollut teollisuustoi-

mintaa ja ennen alueen kaavoitusta olisi ollut tarpeen tehdä kattava maaperäntutkimus, 

jotta oltaisiin voitu välttää kustannukset ja laajat kunnostusoperaatiot. 

 

Kohteita, joissa ympäristön tila on selvittämättä, on noin 20 000 kappaletta ja näistä poten-

tiaalisimmat tutkimuskohteet ympäristömittauksia tekevälle yritykselle ovat polttonesteen 

jakelualueet ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltoalueet. Toiminnalla on suuri vaikutus 

siihen, millaisia haitta-aineita on mahdollisesti päässyt maaperään. Useiden haitta-aineiden 

myötä tarvitaan osaamista eri mittausmenetelmiin ja siihen, kuinka tehdä mittauksia oikein 

ja turvallisesti. 

 

Jo tutkimuksia suunniteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota standardeihin ja oikeellisiin 

menettelytapoihin. Nämä hyödyttävät tutkimuksen tekijöitä, sillä siten vaatimukset ovat 

etukäteen tiedossa ja voidaan välttää käytäntöjen tulkitsemista kesken tutkimuksen. Työn-

tekijöiden koulutus on myös tärkeässä osassa, sillä koulutuksella voidaan tehostaa osaa-

mista ja siten toiminta voi olla laadukkaampaa ja myös tehokkaampaa. Näytteiden analyy-

silaboratorion tulee myös olla akkreditoitu tai muulla tavalla luotettavaksi todistettu. Luo-

tettavaksi todistaminen ja laatujärjestelmät tuovat yritykselle kustannuksia, mutta niillä 

voidaan saavuttaa asiakkaiden luottamusta sekä lisätä tutkimuksien tilauksia. 

 



36 

 

Pilaantuneiden maiden mittauksiin soveltuvia mittalaitteita on monia, kuten haitta-

aineitakin. Kuitenkin mittauksia tekevän yrityksen kannalta on hyvä, että samalla mittarilla 

voidaan analysoida useita haitta-aineita. Yksiselitteisesti parasta näytteenottomenetelmää 

ei mittauksiin perehtymisen myötä selvinnyt, mutta laitteiden hankinnassa voisi keskittyä 

ominaisuuksien osalta siihen, kuinka monia eri haitta-aineita voidaan mitata, kuinka nope-

asti näytteen analysointeja pystytään tekemään sekä kuinka oikeellisia tulokset ovat. Mitta-

laitteiden hintoihin tutustuttaessa huomattiin, että hinta osoittautui kasvavan aina sen mu-

kaan, tarvittiinko näytteen analysointiin erikseen vielä analysointilaite. Mittalaitteiden han-

kinnan lisäksi kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi suojavarustuksen hankinnasta, joilla 

voidaan varmistaa turvallinen näytteenotto. 

 

Huhmarniemen tapaus osoitti, että pilaantuneiden maiden tutkimukset voivat olla myös 

todella laajoja ja tutkimuksia voidaan tehdä tarvittaessa myös useaan kertaan. Tämän kal-

taisen tapauksen mittaukset tarjoavat monenlaisien haitta-aineiden ja pitoisuuksien selvit-

tämistä, ja kenttätutkimuksien lisäksi näytteitä tutkitaan myös analyysilaboratoriossa. Täl-

laiset laajat pilaantuneen maaperän tutkimukset vaativat myös tutkimuksien tekijöiltä pal-

jon aikaa. Yksi näyte vaatii niin itse näytteenoton, näytteen tutkimisen sekä tulosten analy-

soinnin. Huhmarniemen tapaus oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä maaperän pilaantumi-

nen ilmeni vasta asuinrakennuksien valmistuttua.  

 

Tässä työssä saatiin selvitettyä monia mittausmenetelmiä sekä kustannustekijöitä, vaikka-

kin työn tavoitteita ei täysin pystytty saavuttamaan tiedon saamisen vaikeuden sekä rajalli-

sen ajan takia. Ympäristömittauksissa käytettävien menetelmien tarkemmat käyttötiedot 

ovat vaikeasti saatavilla, kuten myös mittauksien hinnat. Pilaantuneen maaperän näytteen-

ottomenetelmät ja analysoinnit keskittyivät lähinnä kentällä tehtäviin mittauksiin, sillä la-

boratoriossa tehtävistä tutkimuksista sai vähän tietoa. Samaan aiheeseen liittyvät jatkotut-

kimukset voisivat liittyä tarkempien kustannustekijöiden selvittämiseen, jotta ympäristö-

tutkimuksia tekevät yritykset voisivat varautua mahdollisiin kustannuksiin. Kuitenkin tässä 

työssä pystyttiin selvittämään, mitkä toimialat mahdollisesti voivat aiheuttaa maaperän 

pilaantumista sekä millaisia haitta-aineita maaperästä voi löytyä ja millä menetelmillä niitä 

voidaan mitata sekä tutkia.  
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7 YHTEENVETO 
 

 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia, millaisia tutkimuksia ja mittauksia tehdään pilaantunees-

ta maasta sekä millaisia kustannustekijöitä mittauksien tekemiseen liittyy. Mittauksien kä-

sittely keskittyi maasta ja pohjavedestä tehtäviin mittauksiin, sillä ilmaan joutuneet päästöt 

kulkeutuvat helposti laajoillekin alueille ja niitä on lähes mahdotonta määrittää pilaantu-

neen maan alueelta toiminnan loppumisen jälkeen. Kustannustekijöistä haitta-aineiden eri 

mittausmenetelmiin perehdyttiin syvällisimmin, sillä ne ovat suuressa roolissa maaperän 

pilaantuneisuuden arvioinnissa. Käytännön tarkastelussa case-esimerkkinä toimi Lappeen-

rannan Huhmarniemen alue, jonka tapauksessa keskityttiin itse maaperän tutkimuksiin 

sekä eri kustannustekijöihin, joita liittyy ympäristötutkimuksien tekemiseen. 

 

Pilaantuneen maan arvioinnilla on usein tarkoitus selvittää, onko alueella tarpeellista tehdä 

puhdistamistoimenpiteitä. Pilaantuneen maan arviointia tehtäessä tärkeimmät asiat mistä 

kannattaa aloittaa on, millaisia haitta-aineita maaperässä voi esiintyä sekä niiden sijainti. 

Polttoaineita käsittelevien toimialojen alueilla esiintyy tällä hetkellä eniten maaperän pi-

laantumista. Maaperän pilaantuneisuuden arviointi tulee yleensä aiheelliseksi, kun alueen 

maankäyttö muuttuu. Maaperässä esiintyvät haitta-aineet ovat tärkeä selvittää, sillä aineet 

voivat aiheuttaa erinäisiä ympäristö- ja terveysriskejä.  

 

Haitta-aineiden määrityksessä on käytettävissä monenlaisia tutkimusmenetelmiä. Käytettä-

vät menetelmät riippuvat paljon siitä, millaisia haitta-aineita epäillään maassa olevan ja on 

tärkeä valita mittausmenetelmä, joka on pätevä mittaamaan kyseisiä haitta-aineita. Tutki-

mukset aloitetaan maaperätutkimuksilla. Sen jälkeen otetaan maasta näytteitä, joita analy-

soidaan usein jo kentällä, mutta myös analyysilaboratorioissa, jotta voidaan varmistaa tu-

losten oikeellisuus.  

 

Ympäristömittauksien tekemisessä esiintyy monenlaisia kustannustekijöitä. Mittauksien 

tekijät ja näytteiden analysoijat tarvitsevat pätevyyksiä, ja koulutuksilla voidaan varmistaa 

osaaminen sekä laadun pysyminen halutulla tasolla. Näytteenoton tulee tapahtua standardin 

mukaisesti tai muulla tavalla, jonka oikeellisuus voidaan osoittaa. Standardien osaamisella 



38 

 

voidaan myös varmistaa, että mittauksia tehtäessä ei aiheudu vääränlaisia tulkintoja eikä 

turhia riskinottoja. Maaperän tutkimuksessa käytettävät kenttävälineet vaativat myös han-

kinnan sekä mittauslaitteita tulee kalibroida. Näytteitä analysoivan laboratorion tulee myös 

olla akkreditoitu, jolla voidaan todistaa käytettyjen menetelmien oikeellisuus. Huhmarnie-

men tapaus osoitti, että tällaiset laaja-alaiset pilaantuneen maan tutkimukset, jotka ovat 

kestäneet monta vuotta, vaativat monenlaisia resursseja mittauksien tekemiseen sekä näyt-

teiden analysointiin.   
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