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1 JOHDANTO 

 

Maaperän pilaantuminen on laajamittainen ympäristöongelma niin Suomessa kuin monessa 

muussakin Euroopan maassa. Esimerkiksi Suomessa pilaantuneita maa-alueita arvioidaan 

olevan noin 21 000 kpl, Alankomaissa puolestaan noin 120 000 kpl ja Saksassa jopa noin 

240 000 kpl. Kaiken kaikkiaan pilaantuneita maa-alueita arvioidaan koko Euroopassa ole-

van noin 750 000 kpl.  Kemikaalien 80 luvulle saakka jatkunut holtiton käyttö johti näihin 

valtaviin pilaantuneiden maa-alueiden määriin. Kun 1980 luvulla pilaantumisista tuli vih-

doin poliittisen mielenkiinnon kohde alkoi pilaantuneiden maiden määrien ja sijaintien 

kartoitus sekä pilaamisen kieltävien lakien säätäminen. (Ruuska, 2001, 7.) 

 

Puunkyllästysaineena käytetty kreosoottiöljy on eräs näistä holtittomasti käytetyistä kemi-

kaaleista. Tässä työssä on tarkoitus perehtyä kreosootiöljyn valmistukseen ja käyttöön sekä 

käytön aiheuttamiin terveys- ja ympäristöhaittoihin. Lisäksi työssä käydään läpi pilaantu-

neisiin maihin liittyvät lakiasiat sekä esitellään kreosootilla pilaantuneen kohteen kunnos-

tusmenetelmiä. Case VR:n kyllästämössä tarkastellaan 1900-luvun alusta vuoteen 1982 

Mikkelissä toimineen VR:n ratapölkkykyllästämön aiheuttamia maaperän ja pohjaveden 

pilaantumisia ja niiden kunnostustoimenpiteitä.  

 

Työhön on saatu aineistoa Ramboll Finland Oy:ltä ja Mikkelin kaupungilta. Lisäksi kylläs-

tämön puhdistushankkeen rahoittajat, Governia Oy ja Liikennevirasto (johon ratahallinto-

keskus on sulautettu) ovat antaneet luvan aineiston käyttöön. 
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2 MAAPERÄN PILAANTUMINEN JA SITÄ KOSKEVA 

LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

2.1 Pilaantumisen määritelmä 

 

Maaperää kutsutaan pilaantuneeksi silloin, kun 

1) maa-aluetta ei voida käyttää alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa tai muuhun suunni-

teltuun käyttöön. 

2) haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää huomattavasti alueen luontaisen pitoi-

suuden (maaperän pilannut haitallinen aine on joutunut maahan ihmisen toiminnan 

seurauksena).  

3) aineen kokonaismäärä maaperässä on merkittävä tai pilaantuminen aiheuttaa merkittä-

vää välitöntä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Luntinen, 2002, 8.) 

 

2.2 Pilaantumista koskeva lainsäädäntö 

 

Suomessa ei ole erillistä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista koskevaa lakia. Siksi 

kunnostushankkeisiin sovelletaan vastuukysymysten ja menettelytapojen osalta pääasialli-

sesti jätehuoltolainsäädäntöä eli jätehuoltolakia (673/1978) ja jätelakia (1072/1993) sekä 

ympäristönsuojelulakia (86/ 2000). Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa, puhdistus-

tarpeen selvittämisessä ja tavoitepitoisuuksia määritettäessä käytetään edellä mainittujen 

lakien sijaan vuonna 2007 säädettyä PIMA-asetusta. (Ruuska, 2001, 7, 13.) 

 

Ympäristönsuojelulaissa on määritelty maaperän pilaamisen kieltävä säännös (YSL 7§) 

sekä säännöksiä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (YSL 12 luku). Ympäristönsuoje-

lulakia sovelletaan sen voimaantulon 1.3.2000 jälkeen tapahtuneisiin maaperän pilaantu-

mistapauksiin. Jos pilaantuminen on kuitenkin tapahtunut jätelain voimaantulon 1.1.1994 

jälkeen, sovelletaan ympäristönsuojelulain 12 lukua pilaantuneen maaperän puhdistamises-

ta taannehtivasti. (Laki ympäristölainsäädännön voimaanpanosta 22.1 §). Ennen jätelain 

voimaantuloa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen sovelletaan aikaisemmin voi-
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massa ollutta lainsäädäntöä, käytännössä jätehuoltolakia (JHL 77.2 §). Kyseistä lakia so-

velletaan myös kaatopaikkoihin ja muihin jätteiden käsittelypaikkoihin, joiden toiminta on 

päättynyt ennen 1.1.1994. (Ruuska, 2001, 13.) 

 

On myös muita lakeja, joita tapauksesta riippuen voidaan soveltaa pilaantuneen maaperän 

kunnostukseen. Näitä ovat rakennus- ja maankäyttölaki (132/1999), kaivoslaki (503/1965), 

säteilylaki (230/1989), kemikaalilaki (744/1989) ja terveydensuojelulaki (763/1994). Sää-

dösten soveltaminen on tapauskohtaista. (Ruuska, 2001, 13.) 

 

2.2.1 Ympäristönsuojelulaki 

 

Ympäristönsuojelulaissa kielletään maaperän pilaaminen. Toimelta ei edellytetä tahalli-

suutta tai tuottamuksellisuutta vaan riittää, että toimesta aiheutuu kielletty seuraus. 

 

Pilaamiskiellossa kielletään jätteen tai muun aineen jättäminen tai päästäminen maahan 

siten, että siitä seuraa maaperän laadun huononeminen. Huononemista tarkastellaan kol-

men eri seuraamuksen kannalta. Pilaamiskieltoa on rikottu, kun teosta aiheutuu 

1) vaaraa taikka haittaa terveydelle tai ympäristölle 

2) viihtyvyyden vähenemistä  

3) yleisen tai yksityisen edun loukkaus.  (Luntinen, 2002, 38.) 

 

Mikäli pilaantumista epäillään, tulee selvittää pilaantuneen alueen laatu, laajuus ja puhdis-

tamistarve. Ympäristönsuojelulain 77 §:ssä määritellään selvitykseen liittyvät toimenpiteet 

ja vastuut. Selvitysvastuu kuuluu lähtökohtaisesti samalle taholle kuin puhdistusvastuukin, 

eli ensisijaisesti pilaajalle, toissijaisesti alueen haltijalle ja viime kädessä kunnalle. Jos sel-

vitysvelvollinen ei huolehdi vapaaehtoisesti velvollisuudesta, voi ympäristökeskus määrätä 

vastuullisen selvitystoimiin. (Luntinen, 2002, 38; L 4.2.2000/86.) 

 

Pilaajalla tarkoitetaan tahoa, jonka toiminnasta maaperän pilaantuminen on aiheutunut. 

Ympäristönsuojelulain 75.1 §:n mukaan pilaaja on täysimääräisesti vastuussa puhdistami-

sesta, eikä hänen osaltaan arvioida vastuun kohtuullisuutta. (Luntinen, 2002, 38; L 

4.2.2000/86.) 
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Pilaantuneen alueen toissijainen puhdistusvastuu on ympäristönsuojelulain 75.2 §:n mu-

kaan alueen haltijalla. Haltijan vastuu astuu voimaan, jos pilaajaa ei saada selville, häntä ei 

tavoiteta tai häntä ei muuten saada täyttämään puhdistamisvelvollisuutta. Lisäksi edelly-

tyksenä on, että pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai haltija on 

tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen pilaantumisesta sitä hankkiessaan. Haltija voi 

kuitenkin vapautua puhdistusvastuusta siltä osin kun vastuu harkitaan hänelle ilmeisen 

kohtuuttomaksi. (Luntinen, 2002, 38, 39; L 4.2.2000/86.) 

 

Pilaantuneen maaperän viimekätinen puhdistamisvastuu on kiinteistön sijaintipaikan kun-

nalla.  Ympäristönsuojelulain 75.3 §:n mukaan kunta joutuu vastuuseen, jos pilaajaa tai 

pilaantuneen alueen haltijaa ei saada puhdistusvastuuseen ja vastuu arvioidaan ilmeisen 

kohtuuttomaksi haltijalle. Mikäli puhdistuskustannukset katsotaan kohtuuttoman suuriksi 

kunnalle, voi valtio osallistua kustannuksiin.  (Luntinen, 2002, 39; L 4.2.2000/86.) 

 

2.2.2 Jätehuoltolaki 

 

Jätehuoltolain voimassaoloaikana (1.4.1979–31.12.1993) tapahtuneisiin maaperän pilaan-

tumisiin sovelletaan aiheuttajan vastuun osalta jätehuollon roskaantuneen alueen puhdis-

tamisesta (Jätehuoltolaki 33 §) tai jätehuollon järjestämisvelvollisuutta koskevia säännök-

siä. Jätehuoltolaissa on säädetty roskaamiskielto ja siitä seuraava roskaantuneen alueen 

puhdistamisvelvollisuus. (L 31.8.1978/673) 

 

Roskaamissäännöksen mukaan ympäristöön ei saa jättää lasia, peltiä, muovia, paperia tai 

muuta roskaa tai likaa taikka käytöstä poistettua esinettä tai ainetta niin, että siitä  

1) aiheutuu haittaa terveydelle,  

2) epäsiisteyttä,  

3) maiseman rumentumista,  

4) viihtyvyyden vähentymistä tai  

5) niihin rinnastettavaa muuta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle (L 

31.8.1978/673). 
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Jätehuoltolain roskaamiskielto säännöksen luettelosta puuttui aluksi maininta roskaantu-

mista aiheuttavasta aineesta tai esineestä. Lainsäädäntömuunnoksella 203/1987 jätehuolto-

lakiin lisättiin maininta aineesta, joten lakia voitiin selkeämmin soveltaa muun muassa 

haitallisten aineiden päästämiseen maaperään. Näin voitiin puuttua esimerkiksi sahojen 

käytöstä poistettujen kyllästysaineiden sijoittamiseen. (Ruuska, 2001, 14, 15.) 

 

Ennen jätehuoltolain voimaantuloa 1.4.1979 ei varsinaista kunnostusvastuun perustavaa 

jätehuoltosäännöstä ollut voimassa. Käytännössä jätehuoltolakia on kuitenkin KHO:n 

omaksuman tulkintalinjan mukaisesti sovellettu taannehtivasti ennen jätehuoltolain voi-

maantuloa aiheutuneisiin pilaantumisiin. (Ruuska, 2001, 18.) 

 

2.2.3 Jätelaki 

 

Jätehuoltolakia seurasi jätelaki 1072/1993. Jätelain 20 §:n mukaan roskaaja on velvollinen 

puhdistamaan roskaamansa alueen. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kuitenkin, jos ky-

seessä on pilaantunut maa-alue ja pilaantuminen on tapahtunut jätelain voimaantulon 

1.1.1994 jälkeen.  Sovellettava laki määräytyy siten sen mukaan, onko kyseessä roskaan-

tuminen vai maaperän pilaantuminen. (Ruuska, 2001, 20; L 3.12.1993/1072.) 

 

Maaperän pilaantumista koskevan lainsäädännön pääsääntö on, että pilaaja on vastuussa 

pilaantuman puhdistamisesta. Aiheuttamisperiaatteen soveltaminen voi kuitenkin olla on-

gelmallista, jos on kysymys vanhoista pilaantuneista alueista, jotka ovat pilaantuneet jo 

ennen kunnostusvastuuta koskevien säädösten voimaantuloa. Jatkossa käsiteltävässä Case 

VR:n kyllästämössä pilaaja on ottanut kunnostusvastuun. (Ruuska, 2001, 30; Rautio, 

2010.) 

 

2.2.4 PIMA-asetus 

 

Pilaantuneita maita koskeviin lakiasioihin liittyy olennaisesti myös PIMA-asetus. Valtio-

neuvosto on antanut vuonna 2007 asetuksen, jolla säädetään ympäristönsuojelulain 14 §:n 

1 momentin nojalla maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. (Valtio-

neuvoston asetus 214/2007). Asetus on tullut voimaan 1.6.2007 ja asetuksen mukaan maa-
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perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava ympäristönsuojelu-

lain pilaamiskiellon mukaisesti kohdekohtaiseen arvioon maaperässä olevien haitallisten 

aineiden mahdollisesti aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle tai ympäristölle. En-

nen PIMA-asetusta kunnostukset tehtiin pääasiassa SAMASE-projektin ohje- ja raja-

arvojen mukaan. (A 1.6.2007/214; Ruuska, 2001, 7.) 

 

Asetuksen 2§:n mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa on 

otettava huomioon: 

 maaperässä todettujen haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärä, ominaisuu-

det, sijainti ja taustapitoisuudet 

 maaperä- ja pohjavesiolosuhteet alueella sekä tekijät, jotka vaikuttavat haitallisten 

aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen alueella ja sen ulkopuolella 

 alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus 

 altistusmahdollisuus haitallisille aineille lyhyen ja pitkän ajan kuluessa 

 altistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan vakavuus ja 

todennäköisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset sekä 

 käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien 

epävarmuus (A 1.6.2007/214.) 

 

Asetuksessa on annettu kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot pitoisuuksil-

le, joiden avulla arvioidaan maan pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta. Kun pitoisuudet 

ovat alle kynnysarvon, maa on puhdasta. Kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä maan 

pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Maaperää pidetään pilaantuneena, jos teol-

lisuus-, varasto- tai liikennealueilla taikka muilla vastaavilla alueilla haitallisen aineen pi-

toisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueet) pilaantumisrajana on 

alempi ohjearvo. Kyseisen asetuksen mukaan on toimittu myös myöhemmin Case VR:n 

kyllästämössä käsiteltävän entisen VR:n kyllästämön aluetta kunnostettaessa. (A 

1.6.2007/214.) 
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2.2.5 Kreosoottiöljyn luokittelu 

 

Kreosottiöljy on luokiteltu kemikaalilain (744/1989) 11 §:n mukaan terveydelle vaaralli-

seksi kemikaaliksi. Se on luokiteltu periytyviä perimävaurioita aiheuttavaan ryhmään 2, 

syöpää aiheuttavien aineiden ryhmään 3 ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden ryhmään 3. 

(Penttinen, 2003, 17.) 
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3 KREOSOOTTIÖLJY 

 

3.1 Valmistus ja ominaisuudet 

 

Väriltään mustanruskeaa kreosoottia valmistetaan kivihiilen koksauksessa muodostuvasta 

kivihiilitervasta tislaamalla. Valmistus alkaa kivihiilen kuumennuksesta 1000–1350 celsi-

uksen lämpötilassa. Kuumennusprosessin päätuotteena syntyy koksia ja sivutuotteena kivi-

hiilitervaa. Säätämällä lämpötilaa saadaan vaihdeltua kivihiilitervan koostumusta. Kreo-

soottiöljyn valmistusprosessi jatkuu kuumentamalla kivihiilitervaa ilmatiiviissä kammios-

sa. Kuumennuksessa syntyvät kaasut jäähdytetään, tiivistetään ja kerätään öljynä. (Heikkilä 

& al 1986, 7; Penttinen, 2003, 8.) 

 

Kivihiilitervasta saadut tislaustuotteet jaetaan yleisesti seitsemään eri jakeeseen. Kaupalli-

nen kreosootti on näiden eri tislausjakeiden seos ja sen kiehumisväli on 200–400 °C. Ta-

loudellisista ja teknisistä syistä kreosoottiin voidaan lisätä esimerkiksi puunsuoja-aineita 

tai raakaöljyä. Kreosoottiöljyn sisältäessä paljon korkeassa lämpötilassa kiehuvia jakeita, 

sitä kutsutaan raskaaksi, ja vastaavasti paljon alhaisessa lämpötilassa kiehuvia jakeita sisäl-

täviä kreosootteja, kevyeksi. (Heikkilä & al 1986, 7; Penttinen, 2003, 8.) 

 

Kreosoottiöljyn koostumus vaihtelee valmistusmaan ja – ajan mukaan, mutta peruskoos-

tumus pysyy lähes samana. Kreosoottiöljystä noin 96 % on aromaattisia hiilivetyjä. Ne 

jakautuvat eri jakeisiin siten, että noin 75 % on vain hiiltä ja vetyä sisältäviä aromaattisia 

hiilivetyjä (CH), 11–13,9 % happea sisältäviä aromaattisia hiilivetyjä (OCH), 4,1–5,7 % 

typpeä sisältäviä aromaattisia hiilivetyjä (NCH) ja 2,9–5,4 % rikkiä sisältäviä aromaattisia 

hiilivetyjä (SCH). (Uljas, 2003, 4-5.) 

 

Kuvassa 1 on esitetty kivihiilitervan tislausjakeet. Kreosoottiöljy voi sisältää kaikkia kivi-

hiilitervan tislauksesta syntyviä yhdisteitä. 
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Kuva 1. Kivihiilitervan tislausjakeet (Heikkilä & al 1986, 8). 

 

3.2 Käyttö 

 

Kreosoottiöljy on vanhin teollisesti valmistettu puunkyllästysaine ja se on ollut käytössä 

noin 150 vuotta. Kivihiilitervan puuta suojaava ominaisuus havaittiin jo 1600-luvun lop-

pupuolella, mutta vasta vuonna 1838 John Bethell keksi kivihiilitervaa hyödyntävän paine-

kyllästysmenetelmän. Kyseinen menetelmä ei ollut kuitenkaan taloudellisesti kilpailuky-

kyinen, koska se kulutti paljon kreosoottiöljyä. 1920-luvulla tuli kyllästykseen läpimurto, 

kun keksittiin painekyllästysprosessiin lopputyhjiö, jolloin kreosootin kulutus väheni ja 

kreosoottikyllästyksestä tuli kannattavaa. Suomessa on ollut käytössä vain painekyllästys-

menetelmä. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut käytössä myös paineeton kyl-

lästysmenetelmä. (Heikkilä & al 1986, 7, 10.) 

 

Kreosoottiöljyä käytetään suojaamaan puuta sään haittavaikutuksilta ja halkeamiselta. Se 

suojaa puuta tekemällä sen ravinnoksi kelpaamattomaksi sienille, mikrobeille ja hyönteisil-

le. Kreosoottiöljyllä kyllästettyä puuta käytetään maan ja veden kanssa kosketuksissa ole-

vissa rakenteissa, sekä säälle alttiissa ulkorakenteissa. Suomessa kreosootin käyttö on ra-
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joittunut lähinnä ratapölkkyjen sekä puhelin- ja voimapylväiden kyllästämiseen. Ratapölk-

kyjen kreosoottikyllästys alkoi Suomessa vuonna 1904, kun ensimmäiset kyllästämöt aloit-

tivat toimintansa Ruukissa ja Mikkelissä. 1980-luvun lopulla Suomessa toimi vielä seitse-

män kreosoottikyllästämöä, mutta 1990-luvun lopulla enää neljä. (Penttinen, 2003, 8.) 

 

3.3 Käytön aiheuttamat haitat 

 

3.3.1 Terveydelliset haitat 

 

Kreosoottiöljy on toisen luokan myrkky ja kolmannen luokan palava aine. Korkean PAH-

pitoisuutensa vuoksi se luokitellaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi. Poly-

sykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ovat yhteen liittyneistä aromaattisista 

renkaista koostuvia hiilivetyjä. (Heikkilä & al 1986, 68.) 

 

PAH-yhdisteinen on todettu aiheuttavan etenkin keuhko- ja ihosyöpää. PAH-yhdisteet 

imeytyvät ihon läpi tai keuhkojen kautta ja useat niistä aiheuttavat myös herkistymistä au-

ringonvalolle eli valoherkistymistä. Valoherkistymisestä aiheutuu muun muassa silmien 

kirvelyä ja punoitusta, ihon punoitusta, syyläkasvaimia, öljyaknea sekä muutoksia ihon 

värissä. PAH-yhdisteiden eri ainesosat ovat yleensä myrkyllisempiä itse seoksessa, kuin 

yksittäisinä aineina. Esimerkiksi bentso(a)pyreenin syöpää aiheuttava vaikutus on havaittu 

olevan 20 kertaa suurempi seoksena, kuin yksin vaikuttavana aineena. Bentso(a)pyreeni 

tunnetaan todennäköisesti parhaiten tutkituista PAH-yhdisteistä, ja se on luokiteltu muta-

geeniseksi, lisääntymiselle vaaralliseksi ja karsinogeeniseksi aineeksi. (Penttinen 2003, 17; 

Heikkilä & al 1986, 68.) 

 

Kreosoottia voi joutua elimistöön paitsi keuhkojen ja ihon kautta, myös vatsan ja sisäeli-

mien kautta syötäessä/juotaessa saastunutta ruokaa/juomaa. Yleisimmin kreosootille altis-

tutaan ihon kautta tai juotaessa saastunutta vettä. Lyhytaikainen altistuminen suurelle mää-

rälle kreosoottiöljyä voi aiheuttaa edellä mainittujen terveyshaittavaikutuksien lisäksi hait-

toja hermostolle ja munuaisiin. Pahimmassa tapauksessa altistuminen voi johtaa jopa kuo-

lemaan. (Penttinen, 2003, 16.) 
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Kreosoottiöljy voi myös vaurioittaa perimää ja olla vaaraksi lisääntymiselle. Kreosoottiöl-

jyn sisältämistä eri ainesosista noin kolmekymmentä on todettu mutageeniseksi tai karsi-

nogeeniseksi. Mutageenisia ja/tai karsinogeenisiä ainesosia ovat muun muassa fluorantee-

ni, asenafteeni, pyreeni, bentso(a)pyreeni, kinoliini, kryseeni, karbatsoli, indoli, 2-

metyyliantraseeni, 2-metyylifenantreeni, bentso(a)antraseeni, , bentso(k)fluoranteeni bent-

so(b)fluoranteeni, indeeni(1,2,3-c,d)pyreeni, dibentso(a,h)antraseeni, 5-metyylikryseeni,  

bentso(j)fluoranteeni, 7H-dibentso(C,G)karbatsoli, dibentso(a,h)akridiini, dibent-

so(a,j)akridiini,  dibentso(a,e)pyreeni, dibentso(a,h)pyreeni, dibentso(a,i)pyreeni ja dibent-

so(a,l)pyreeni. Yhdisteistä indoli ja akridiini saattavat aiheuttaa myös ärsytystä ja tuleh-

duksia iholla sen toistuvassa kosketuksessa. (Penttinen 2003, 16-17.) 

 

Kreosoottiöljyn sisältämistä yhdisteistä vaarallisimpiin kuuluu fenoli. Fenoli on myrkyllis-

tä ja syövyttävää ja se imeytyy helposti ihon läpi. Ihon joutuessa kosketukseen fenolin 

kanssa seuraa aluksi puutumista ja kutinaa, mutta kosketus saattaa aiheuttaa myös palo-

vamman, rakkuloita, pysyvän ihovaurion tai jopa kuolion. Lyhytaikainen altistuminen ihon 

kautta suurelle pitoisuudelle fenolia voi johtaa elinikäiseen riskiin. Lisäksi fenoli voi vai-

kuttaa keskushermostoon, sydämen toimintaan ja munuaisiin. Se voi aiheuttaa myös kou-

ristuksia, sydänoireita, koomaa ja hengitysvaikeuksia. (Penttinen 2003, 17.) 

 

3.3.2 Ympäristöhaitat 

 

Kreosoottikyllästämöt ovat olleet pääasiassa ratapölkky-, sähkötolppa- ja puhelintolppakyl-

lästämöjä. Kyllästämöt ovat olleet volyymiltaan suuria ja käytetyt kreosoottimäärät isoja. 

Ne ovat myös aloittaneet toimintansa jo kauan sitten. Kun kreosootin käyttömäärät ovat 

olleet suuria ja toimintatavat nykykäytäntöihin verrattuna todella huolimattomia, kyllästä-

möjen aiheuttamat maaperän ja pohjaveden pilaantumiset ovat olleet laajoja. Kappaleesta 4 

eteenpäin esitetyssä Case VR:n kyllästämössä käsitellään tarkemmin maaperälle ja pohja-

vedelle aiheutuneita haittoja. (Rautio, 2010.) 
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3.4 Kreosoottikyllästetyn puutavaran tuhoaminen 

 
Käsiteltäessä kreosoottiin liittyviä ympäristöongelmia on otettava myös huomioon kreo-

sootilla kyllästetyt puutavarat. Ratapölkyt muodostavat suurimman osan kreosoottikylläste-

tystä puutavarasta. Käytöstä poistettava kreosoottikyllästetty puu on luokiteltu vuoden 

2002 alusta lähtien ongelmajätteeksi, joten se on toimitettava erilliskeräilyyn, eikä sen tu-

hoamista voi suorittaa ilman ympäristölupaa. (Suomen ympäristökeskus 2010b.) 

 

Kreosoottiöljyllä kyllästettyjen ratapölkkyjen tuhoamista hoitaa Suomessa ainoana yrityk-

senä Huurinainen Oy. Vuosittain Huurinainen Oy:ssä käsiteltävien ratapölkkyjen määrä on 

maksimissaan noin 800 000 kappaletta eli noin 56 000 tonnia ja varastoitavien ratapölkky-

jen määrä noin 200 000 pölkkyä. Yhteen ratapölkkyyn on imeytynyt noin 1-2 kg kreosoot-

tiöljyä. Pölkyistä noin 10 % siirtyy uudelleen käyttöön ratojen rakennus- ja korjaustyömäil-

le ja 90 % siirtyy metallien irrotukseen ja siitä murskaukseen, joka tapahtuu hydraulisten 

vasaroiden avulla. Saatu ratapölkkyhake poltetaan polttolaitoksella, jolla on lupa polttaa 

kyseistä jätettä. 8 650 m2 kokoinen käsittely- ja varastointialue on asfaltoitu ja sille kerty-

vät sade- ja sulamisvedet johdetaan öljynerotuskaivon ja aktiivihiilisuodattimen kautta 

sadevesiviemäriin ja sieltä edelleen Kajaaninjokeen. Aktiivihiilisuodatin vähentää PAH- 

pitoisuuksia vuoden 2004 tarkkailutulosten perusteella yli 90 %. Ratapölkkyjen käsittely-

toiminnassa syntyviä jätteitä ovat poistettavien ratapölkkyjen lisäksi rautaromu, aktiivihii-

lisuodatin sekä jäteöljy ja ratapölkkyjen kuljetusvaunujen puhdistuksesta tuleva hiekkajäte. 

(Kainuun ympäristökeskus 2005, 1-5.) 

 

3.5 Pilaantuneisuuden määrittäminen 

 

Kreosoottiöljyn pitoisuutta maaperässä ei voida mitata suoraan, vaan määritys tapahtuu 

mittaamalla kreosootin eri yhdisteiden pitoisuuksia. Erilaisten öljyjen pitoisuudet voidaan 

määrittää läpivalaisumenetelmää hyödyntämällä. Menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta; 

uutosta, suodatuksesta ja analyysistä. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään ainutlaatuista 

liuotinjärjestelmää, joka erottaa hiilivedyt kaikista maalajeista. Toisessa vaiheessa uuttees-

ta suodatetaan pois kaikki suspentoituneet aineet häiritsemästä itse analyysia. Viimeisessä, 

eli kolmannessa vaiheessa uutteeseen lisätään kehiteliuos, johon uute reagoi. Noin kym-
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menessä minuutissa kehiteliuos on tasapainottunut, jolloin haitta-ainepitoisuus voidaan 

lukea analysaattorilla. Menetelmän mittausalue liikkuu välillä 10mg/kg-1000mg/kg. Ky-

seistä menetelmää hyödyntää esimerkiksi PetroFLAG kenttäanalysaattori. (GWM-

Engineering Oy, 2010a) 

 

Röntgenfluoresenssimenetelmällä (XRF – X-ray fluorescence radiation) voidaan määrittää 

muun muassa maanäytteen sisältämien eri alkuaineiden pitoisuuksia. Menetelmää käyte-

tään sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen analysointiin. Kyseisessä menetelmässä 

tutkittavaa materiaalia säteilytetään röntgensäteilyn aallonpituudella toimivilla säteilyläh-

teillä, yleensä röntgenputken avulla. Röntgensäteilyn johdosta alkuaineiden sisimmältä 

kuorelta poistuu elektroni, ytimen vaikutuspiiristä, jolloin elektronivajaa atomi pyrkii 

energiaminimiin korvaamalla poistuneen elektronin ulommalla kuorella olevalla elektronil-

la. Tällöin syntyy kullekin alkuaineelle tunnistettavissa oleva karakteristinen säteily. Alku-

ainepitoisuudet voidaan määrittää syntyvän säteilyn intensiteetin määrästä. Röntgenfluore-

senssinmenetelmän mittausalue on 0,0001 %:sta 100 %:iin. Röntgenfluoresenssinmene-

telmällä toimii esimerkiksi kenttämittauksissa yleisesti käytetty Innov-X röntgenput-

kianalysaattori. (Laine-Ylijoki, Jutta & al, 2003, 16.) 

 

Aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia voidaan määrittää ultravioletti fluoresenssi (UVF) 

teknologialla. Ultravioletti fluoresenssi spektrometrin toimintaperiaate perustuu molekyyli-

rakenteen sähköiseen asetelmaan jokaisessa yhdisteessä. Aromaattiset hiilivedyt tuottavat 

energiaa tietyllä aallonpituudella. Fluorometrin reagointi jokaiseen näytteeseen mitataan 

laitteella, joka on kalibroitu viisipisteisellä lineaarisella kalibrointikäyrällä, käyttäen serti-

fioituja standardeja halutuille aallonpituuksille. Näytteet eristetään metanoliliuottimen 

avulla, jonka jälkeen ne asetetaan analysaattoriin. Analysaattori antaa tuloksen näytteiden 

vahvuudesta muutamassa sekunnissa. Ultravioletti fluoresenssi teknologialla toimii esi-

merkiksi kenttämittauksissa käytetty SiteLab laitteisto. (SiteLAB, 2011; GWM-

Engineering Oy, 2010b.) 

 

Kenttämittausten tulokset ovat aina hiukan epävarmoja, joten arvot on tarkistettava labora-

toriokokein. Terratest laitteistolla saadaan selvitettyä PAH-yhdisteiden, öljyjen, raskasme-

tallien sekä monien muiden haitallisten aineiden ja yhdisteiden pitoisuudet luotettavasti. 

Kaasukromatografia-massaspektrometrillä (GC-MS) saadaan myös luotettavat arvot PAH-
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yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksista näytteissä. Eri metallien pitoisuuksien selvit-

tämistä varten on myös ICP-OES ja ICP-MS laitteistot. (Rautio, 2010.)  

 

3.6 Kreosoottiöljyllä pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät 

 

Kunnostusmenetelmä valitaan aina kohdekohtaisesti. Menetelmän valitsemisessa on otet-

tava huomioon maaperän ja pohjaveden pilaantumisen aiheuttavien yhdisteiden ominai-

suudet sekä alueen infrastruktuurin aiheuttamat rajoitukset. Lisäksi on huomioitava maape-

rän ominaisuudet sekä pohjaveden pinnan korkeus. Kunnostusmenetelmät perustuvat joko 

fysikaalisiin, kemiallisiin tai biologisiin reaktioihin.  Kaikki menetelmät eivät kuitenkaan 

tähtää haitta-aineiden hävittämiseen, vaan osalla pyritään estämään niiden leviäminen ja 

näin vähentämään pilaantumisesta mahdollisesti aiheutuvaa terveydellistä tai ympäristöllis-

tä riskiä. (Suunnittelukeskus Oy, 2002, 23; Penttinen, 2001, 8.) 

 

3.6.1 Pohjavesi 

 

Pohjaveden kunnostamismenetelmiä ovat muun muassa pohjaveden pumppaus ja käsittely 

sekä reaktiiviset seinämät eli biohajoamisen vyöhykkeet. Biohajoamisen vyöhykkeen toi-

minta perustuu pohjaveteen syötettävien mikro-organismien kykyyn hyödyntää pohjave-

dessä olevia haitta-aineita ravintonaan tai muuntaa kyseisiä aineita vaarattomampaan muo-

toon. Pohjaveden pumppaus ja käsittely menetelmässä käsittelyosa hoidetaan siten, että 

pohjavesi johdetaan ensin tasausaltaaseen, jonka jälkeen tulee raudanerotin. Kyseisestä 

erottimesta pohjaveden matka jatkuu aktiivihiilisuodattimeen, jossa mahdolliset haitta-

aineet suodatetaan pois. Ennen aktiivihiilisuodatinta on vielä faasinerotin. Lopulta pohja-

vesi johdetaan viemäriin. (Suunnittelukeskus Oy, 2002, 23; Penttinen, 2001, 10.) 

 

Pohjaveden pumppauksen ja käsittelyn edut ovat vesiliukoisten yhdisteiden leviämisen 

estyminen laajemmalle pohjaveteen ja alhaiset käsittelykustannukset. Haittapuolina kysei-

sessä menetelmässä on PAH-yhdisteiden vaikea poistaminen ja pitkä käsittelyaika. Reak-

tiivisten seinien edut ovat alhaiset käsittelykustannukset. Haittoina tässä menetelmässä 
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ovat puolestaan rajoitettu asennussyvyys, pitkä käsittelyaika sekä tarve geologisten olosuh-

teiden tarkkaan selvittämiseen. (Suunnittelukeskus Oy 2002, 23–24.) 

 

3.6.2 Maaperä 

 

Kreosootilla pilaantuneen maaperän kunnostusmenetelmät jakaantuvat on site, off site sekä 

in situ menetelmiin. On site tarkoittaa ylös kaivetun maan kunnostamista paikanpäällä. Off 

site tarkoittaa puolestaan ylös kaivetun maan kunnostamista muualla, ja In situ tarkoittaa 

kunnostusta paikanpäällä kaivamatta pilaantumaa esiin.  

 

On site menetelmiä ovat seuraavat: 

1) pilaantuneen maan eristäminen eristekankaalla  

2) pilaantuneen maan käsittely höyryn/kuuman veden avulla  

On site/Off site menetelmiä ovat seuraavat: 

3) pohjaveden pinnan yläpuolisten massojen poisto kaivamalla ja käsittely  

4) pohjaveden pinnan alapuolisten massojen poisto kaivamalla ja käsittely 

In situ menetelmiä ovat seuraavat:  

5) biologinen ilmahuuhtelu 

6) tehostettu biologinen puhdistus  

7) elektrokineettinen käsittely  

(Suunnittelukeskus Oy, 2002, 23-24.) 

 

Pilaantuneen maan eristämisessä eristekankaalla hyödynnetään bentoniittimattoa. Ben-

toniittimatto koostuu ylä- ja alapuolella olevasta kankaasta ja kankaiden välissä olevasta 

bentoniittisavesta. Eristämisen tarkoituksena on estää ympäristöhaittojen leviäminen maa-

massoja puhdistamatta. Pilaantuneen maan käsittely höyryn/kuuman veden avulla mene-

telmä perustuu puolestaan siihen, että partikkeleihin sitoutuneet haitta-aineet erotellaan 

maa-aineksesta höyryn tai kuuman veden avulla. Puhdistustulosta voidaan parantaa esi-

merkiksi pinta-aktiivisten aineiden, uuttoliuosten tai pH:n säätäjien avulla. (Rautio, 2010; 

Penttinen, 2001, 26, 40.) 
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Pohjaveden pinnan ylä- ja alapuoliset massat poistetaan perinteisesti kaivamalla. Kaivettu-

jen massojen käsittelyssä on puolestaan eroavaisuuksia. Yleisimmin hyödynnetään kom-

postointia, mutta myös esimerkiksi massojen käsittely polttamalla on mahdollinen. (Eko-

kem-palvelu, 2011.) 

 

Biologisessa ilmahuuhtelussa pilaantuneen maaperän pohjaveden pinnan yläpuoliseen ker-

rokseen johdetaan happea tai ilmaa. Happipitoisuuden noustessa maaperässä tapahtuva 

biohajoaminen nopeutuu, jolloin haitta-aineet pilkkoutuvat nopeammin. Tehostetussa bio-

logisessa puhdistuksessa puolestaan syötetään esimerkiksi injektointikaivojen kautta hap-

pea ja elektronidonoreita (klooratut hiilivedyt) maaperään. Ne auttavat mikro-organismeja 

kasvamaan, jotka puolestaan pilkkovat haitta-aineita maaperästä. Elektrokineettisessä kä-

sittelyssä hyödynnetään sähkökemiallisia ja – kineettisiä prosesseja poistamaan metalleja 

ja polaarisia orgaanisia haitta-aineita maasta, lietteestä, liejusta tai sedimenttistä. Elektro-

kineettinen käsittely soveltuu erityisesti savimaiden ja muiden alhaisen läpäisevyyden 

omaavien materiaalien käsittelyyn. Menetelmä perustuu pilaantumakohteeseen asetettuihin 

elektrodeihin, anodiin ja katodiin, joiden välillä kulkee heikko tasavirta. Sähkövirta mobi-

lisoi varautuneita aineita ja saa ne liikkumaan kohti elektrodeja. (Penttinen, 2001, 30; 

Suunnittelukeskus Oy, 2002, 22.) 

 

Taulukossa 1. on esitelty edellä mainittujen maaperän kunnostusmenetelmien etuja ja hait-

toja. 
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Taulukko 1. Maaperän kunnostusmenetelmien edut ja haitat (Suunnittelukeskus Oy, 2002, 23, 24). 

  Menetelmän edut   Menetelmän haitat     
                
1) Pienemmät kustannukset kuin Haitta-aineet jäävät maaperään, rakenteiden 
  massojen poistossa, pilaantumisen toimivuus kyseenalainen pidemmällä aikavälillä, 
  leviämisen estäminen. pohjaveden suojaus edellyttää myös pysty/ 
      pohjaeristerakenteita, joiden rakentaminen voi 
      olla mahdotonta tai erittäin kallista. 
              
2) Nopeus, pienemmät kustannukset Uusi tekniikka, jonka käytöstä Suomen olo- 
  kuin massojen poistossa. suhteissa rajallisesti kokemusta, haitta- 
      aineiden kulkeutuminen lisääntyy, jolloin on 
      olemassa riski pilaantuman leviämisestä 
      laajemmmin pohjaveteen.   
                
3) Nopeus, tehokas haitta-aineiden Geotekniset riskit, pohjaveden pinnan ala- 
  poisto kaivualueelta.   puoliset yhdisteet jäävät maaperään ja jatkavat 
      pääsyään pohjaveteen, kustannukset korkeat,  
      haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen 
      saattaa lisääntyä kunnostuksen aikana. 
                
4) Nopeus, tehokas haitta-aineiden Geotekniset riskit, kustannukset yleensä 
  poisto kaivetulta alueelta, haitta- korkeat, haitta-aineiden kulkeutuminen 
  aineiden kulkeutuminen  pohjaveteen saattaa lisääntyä kunnostuksen 
  pohjaveteen pysähtyy.    aikana.     
                
5) Alhaiset käsittelykustannukset. Pitkä käsittelyaika, biologisen hajoamisen 
      hallinta vaikeaa, kunnostus ei mahdollista  
      pohjaveden pinnan alapuolella.   
                
6) Alhaiset käsittelykustannukset. Pitkä käsittelyaika, biologisen hajoamisen 
      hallinta vaikeaa, pohjaveden laadun heikkemi- 
      nen mahdollista biologisen kasvun ja sostu- 
      mien vuoksi.    
                
7) Sopii erityisesti tiiviiden savimaiden Uusi tekniikka, jonka käytöstä Suomen olo- 
  kunnostamieen.   suhteissa rajallisesti kokemusta, haitta- 
      aineiden kulkeutuminen lisääntyy, jolloin on 
      olemassa riski pilaantuman leviämisestä 
        laajemmmin pohjaveteen.   
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4 CASE VR:N KYLLÄSTÄMÖ 

 

4.1 Historia 

 

Mikkelin Urpolan kaupunginosassa, Savon radan varressa, on toiminut VR:n ratapölkky-

kyllästämö vuosina 1905–1982. Ratapölkkykyllästämö oli rakennettu vanhan soranottoalu-

een paikalle. Kyllästämön alueella on ollut myös eri tasoissa olevia pistoratoja valumis-

tasanteineen ja varastoalueineen. Alue on ollut sorapintainen vuoteen 1959 asti, jonka jäl-

keen valumistasanteet ja varastointialueet on asfaltoitu sekä kyllästämön alue viemäröity. 

Viimeisinä toimintavuosinaan, 1970–80, kyllästämössä vuosittain kyllästetyn puutavaran 

määrä on ollut noin 15 000 m3 ja kreosootin käyttömäärä 1 300 m3. Kyllästämön toiminta 

loppui uuden valtatie 5 (VT5) linjauksen myötä. VT5 kulkee nykyään kyllästämön halki, 

entisen kyllästämörakennuksen eteläpuolelta. Kyllästämön toiminnan aikana alueen maan-

pinta on ollut tasolla +86. Alueelle tulleiden pistoraiteiden pengerrykset ja muut eri tasot 

on pääosin tasattu 1980-luvulla. Samoihin aikoihin purettiin kyllästämörakennukset ja 

kreosoottisäiliö.  (Järvinen & al 2007, 2-3.) 

 

Käytettynä kyllästysaineena on toiminut pääasiassa kreosoottiöljy. Kyllästämön toiminnan 

aikana kreosoottiöljyä on joutunut kyllästämön maaperään ja kulkeutunut edelleen pohja-

veteen. Kyllästämötoiminnan loputtua laitoksen purkamisen yhteydessä alueelta poistettiin 

osa pintamaista. Kyllästämön alue on kaavoitettu liike-, toimisto-, teollisuus-, ja varastora-

kennusten korttelialueeksi, ja se sijaitsee Pursialan I-luokan pohjavesialueella, 1,4 km etäi-

syydellä Pursialan vedenottamosta. Pohjaveden kulkeutumismatka kohdealueelta vedenot-

tamolle on n. 1,75 km kulkeutumisreitin mennessä ensin pohjoiseen ja kaartuen siitä koilli-

seen. (Järvinen & al 2007, IV; Suunnittelukeskus Oy 2002, 1.) 

 

Kyllästämön aluetta on tutkittu 1990-luvun puolivälistä lähtien ja vuonna 2003 alkoi ny-

kyinen hanke, jonka aikana on tehty runsaasti maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustut-

kimuksia. Tehdyissä tutkimuksissa kyllästämöalueen maaperän on havaittu pilaantuneen ja 

lievästi pilaantuneen öljyhiilivety- ja PAH-yhdisteillä, PAH-yhdisteiden ollessa pääasialli-

nen pilaantumisen aiheuttaja. Vuosina 2005–2006 alueella suoritettiin koetoimintoja kol-



 19

mella eri menetelmällä maaperän ja pohjaveden kunnostamisvaihtoehtojen selvittämiseksi. 

(Järvinen & al 2007, 1.) 

 

Kuvasta 2 näkyy kreosoottikyllästämön alue vuodelta 1963 ja kuva 4 havainnollistaa sil-

loista kyllästystoimintaa.. Kuvassa 3 on kyllästämönalue kartalla.  

 

 
Kuva 2. Ilmakuva kyllästämön alueesta vuodelta 1963 (Järvinen & al 2007, 2).  
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Kuva 3. Kunnostuskohde kartalla (Ramboll Finland Oy, 2006). 
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Kuva 4. Toimintakuvia kyllästämöalueelta 1940-luvulta (vasemmalla) ja 70-luvulta (oikealla). Oikean puo-

leisessa kuvassa näkyy mm. vaalea pyöreä kreosootisäiliö (Järvinen & al 2007, 3). 

 

4.2 Pilaantuneisuus 

 

4.2.1 Yleistä 

 

Vanha kreosoottikyllästämöalue sijaitsee Mikkelin kaupungin Pursialan tärkeällä pohja-

vesialueella, jolta Mikkelin vesilaitos ottaa pääosan tarvitsemastaan talousvedestä. Kylläs-

tämötoiminnan seurauksena on sekä varsinainen kyllästämölaitoksen alue että varastointi-

alueen maaperä pilaantunut.  Kyseisen alueen maaperässä on todettu korkeita PAH- ja mi-

neraaliöljypitoisuuksia. Vanhan kyllästämölaitoksen kohdalla maaperä on todettu erittäin 

pahasti pilaantuneeksi pohjaveden yläpuoleisissa sekä sen alapuolella olevissa maakerrok-

sissa. Alueen pohjavesi on pilaantunut ylittäen PAH-yhdisteiden ja fenoliyhdisteiden pitoi-

suuksien osalta hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. (Suunnittelukeskus Oy 

2002, 1, 10.) 

 

Entisen kyllästämöalueen niin sanotulle päästöalueelle on arvioitu joutuneen kreosoottia 

noin 110–140 tonnia, josta PAH-yhdisteiden osuus olisi 44–54 tonnia. PAH-yhdisteistä 

suurin osa on kuitenkin edelleen entisen kyllästämön alueella. (Järvinen & al 2007, 16.) 
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4.2.2 Pohjavesi 

 

Parhaiten pohjaveden pilaantuneisuuden havainnollistavat liitteet 1 ja 2, joissa pohjaveden 

PAH- ja THC(kokonaishiilivedyt)-pitoisuudet on eritelty erikseen. Kuvista näkyvät myös 

havaintoputkien sijainnit, joista pohjaveden tarkkailu tapahtuu. PAH-yhdisteiden korkein 

sallittu pitoisuus juomavedessä on 0,10 µg/l ja öljyille (THC) 50 µg/l. (Vesi- ja viemärilai-

tosyhdistys & al 2001, 6.) 

 

Liitteet 3 ja 4 antavat hyvän kuvan PAH- ja THC-pitoisuuksien muutoksista mentäessä 

virtaussuunnassa poispäin pilaantumakohdasta. Otettujen näytteiden pitoisuuksien keskiar-

vot alenevat johdonmukaisesti virtaussuunnassa alaspäin mentäessä. Pitoisuuksille on 

myös ominaista voimakas vaihtelu eri näytteenottokerroilla. (Järvinen & al 2007, 18.) 

 

4.2.3 Maaperä 

 

Tehdyissä tutkimuksissa entisen kyllästämöalueen maaperän havaittiin pilaantuneen öljy-

hiilivety- ja PAH-yhdisteillä, PAH-yhdisteiden ollessa pääasiallinen pilaantuneisuuden 

aiheuttaja. Maaperän pilaantuneisuus ulottuu 1–10 metrin syvyyteen maan pinnasta kylläs-

tämöalueella, ja kyllästämörakennuksen kohdalla aina kalliopintaan saakka. (Järvinen & al 

2007, VI.) 

 

Maaperän pilaantuneisuus on eritelty erikseen viidessä eri alueessa, jotka ovat suoalue 

(alue I), kyllästämöalue (alue II), kenttäalue (alue III), valtatie 5 (VT5) alapuolinen maa 

(alue IV) ja VT5 eteläpuolinen alue (alue V). Alueet käyvät ilmi kuvassa 5 ja liitteessä 9. 
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Kuva 5. Poikkileikkauskuva Pursialan pilaantuma-alueesta (Ramboll Finland Oy, 2006). 

 

Ennen kunnostustoimenpiteitä suoalueen kohdalla pohjaveden yläpuolinen sekä alapuoli-

nen maaperä oli pilaantunut PAH-yhdisteillä. Pilaantuminen oli voimakasta eritoten kallion 

läheisyydessä pohjaveden alapuolella. Pilaantuminen oli aiheutunut lähinnä käytetyn ja 

poistetun kreosoottiöljyn hävittämisestä imeyttämällä sitä suohon. (Järvinen & al 2007, 13, 

14.) 

 

Kyllästämöalueella, etenkin entisen kyllästämörakennuksen kohdalla, maaperä oli voimak-

kaasti pilaantunut ja pilaantuneita maamassoja oli runsaasti. Pilaantuneisuuden aiheuttaja 

oli silloinen kyllästystoiminta, mahdolliset vuodot/päästöt ja käytetyn kreosoottiöljyn 

imeyttäminen maaperään. Kyllästämöalueen pohjaveden yläpuolinen maaperä oli huomat-

tavasti, pitoisuuksiltaan ja massoiltaan, pilaantuneempaa kuin pohjaveden alapuolinen 

maaperä. (Järvinen & al 2007, 14.) 

 

Maaperä kenttäalueella oli pilaantunut lähinnä pohjavesipinnan yläpuolelta. Pilaantuminen 

ei kuitenkaan ollut yhtä suurta kuin kyllästämönalueella. Lievästi pilaantuneita maita oli 

kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin pilaantuneita maita. (Järvinen & al 2007, 15.) 
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Tutkimuksissa ennen kunnostustoimien alkamista havaittiin, että nykyisen VT5:n alla oli 

vanha kyllästämön aikainen pintamaa jäljellä. Tierakenteiden alla oli havaittavissa vanha 

asfaltilla päällystetty pihamaa-alue, jonka alapuolella oli pilaantunutta maata noin 2-4 met-

rin syvyyteen. Samaa vanhaa kyllästämön aikaista maanpintaa oli havaittavissa myös 

VT5:n eteläpuolisella alueella Rinnekadun ja VT5:n välissä. Pilaantuneisuus kyseisellä 

alueella oli lähinnä maan pintaosissa. (Järvinen & al 2007, 15, 16.) 

 

4.3 Pilaantuman leviäminen 

 

Kreosootti on jakaantunut maaperässä vettä kevyempään ja raskaampaan jakeeseen. Kevyt 

jae on liikkunut maaperässä pohjaveden mukana ja osa on hävinnyt haihtumalla. Näitä 

kevyitä jakeita (joilla on aromaattisia renkaita 3 tai vähemmän) ovat fenolit, antraseenit, 

naftaleenit, asenaftyleenit, fenantreenit, fluoreenit ja asenafteenit. Näistä kaikista kevyim-

mät kreosootin jakeet, fenolit, ovat jo kulkeutuneet vedenottamolle saakka. Muut edellä 

luetellut kreosootin kevyet jakeet ovat vielä matkalla vedenottamolle päin liitteen 5 mukai-

sesti. Raskaat jakeet ovat puolestaan kulkeutuneet alaspäin maaperässä, kunnes ne ovat 

kohdanneet läpipääsemättömän kerroksen, tässä tapauksessa kallion. Näitä raskaita jakeita 

ovat pyreenit, fluoranteenit ja muut 4-, 5- ja 6- aromaattisrenkaiset yhdisteet. Niiden liik-

kuminen on ollut erittäin vähäistä, käytännössä olematonta. Raskaimmat jakeet tulevatkin 

pysymään paikoillaan satoja vuosia, niiden niukkaliukoisuuden vuoksi. Myös raskaiden 

jakeiden sijainti on esitetty liitteessä 5. (Uljas, 2004, 12–13; Rautio, 2010.) 

 

Pilaantuman leviämistä on tapahtunut myös siten, että aikaisemmissa kyllästämöalueen 

kunnostuksissa on pilaantuneita maita ajettu moniin eri paikkoihin Mikkelissä. Tästä on 

seurauksena, että näille paikoille rakennettaessa joudutaan tekemään erinäisiä puhdistus-

toimenpiteitä. Kyseisten paikkojen sijainnit on esitetty liitteessä 6. (Rautio, 2010.) 
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4.4 Kunnostamistoimenpiteet pääpiirteittäin  

 

4.4.1 Ympäristölupa 

 

Valtion omistajaohjausyksikön alaisuudessa toimiva, erityistehtäviä hoitava yhtiö, Solidi-

um Oy, jätti ympäristölupahakemuksen, koskien Mikkelin entisen ratapölkkyjen kyllästä-

möalueen kreosoottiöljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista, Etelä-

Savon ympäristökeskukselle 19.1.2007. Hakemuksen mukaan aluetta esitettiin puhdistetta-

vaksi muun muassa vaihtamalla pintamaat ja puhdistamalla pohjavettä. Luvan hakeminen 

perusteltiin sillä, että kunnostustoiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 

(86/2000) 78§:n (maaperän puhdistaminen) mukaan. Lupa myönnettiin 29.11.2007. (Etelä-

Savon ympäristökeskus 2007, 1.) 

 

Kyllästämöalueen maaperän kunnostamisen suunnittelemista varten Etelä-Savon ympäris-

tökeskus myönsi vuonna 2005 kolme lupaa koeluontoiseen toimintaan. Kyseiset luvat oli-

vat kuitenkin määräaikaisia, ja koetoiminnat päättyivät 30.9.2006. (Etelä-Savon ympäris-

tökeskus 2007, 1, 2.) 

 

Ympäristölupahakemuksessa kyllästämöalueen kunnostamiseksi esitettiin usean eri puhdis-

tusmenetelmän yhdistelmää. Koska alueen tuleva maankäyttö oli suunniteltu liike-, toimis-

to ym. rakennuksille olisi sen perusteella lähtökohtainen kunnostuksen tavoitepitoisuus 

oltava valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukainen ylempi ohjearvo, mutta koska puh-

distettava alue sijaitsee pohjavesialueella, valittiin ympäristöluvassa kunnostuksen tavoite-

pitoisuudeksi kuitenkin alempi ohjearvo. Pilaantumiseen liittyvien alemman ja ylemmän 

ohjearvon sekä kynnysarvon tarkoitukset on selitetty tarkemmin kappaleen 2 lainsäädäntö-

osuudessa.(Etelä-Savon ympäristökeskus 2007, 9.) 

 

Tavoitteina ympäristöluvassa asetetaan muun muassa se, että maaperässä olevien haitta-

aineiden kulkeutuminen pohjaveteen tulee estää. Toimenpiteinä kyseisten haitta-aineiden 

leviämisen estämiseksi tulee maaperästä poistaa kreosoottia sekä väkevää kreosoottipitois-

ta vettä. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2007, 12.) 
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Ympäristöluvan mukaan kunnostamisen kaivuosio toteutetaan lajittelevana kaivuna, jolloin 

erityyppiset massat ohjataan soveltuviin vastaanottopaikkoihin. Lajittelussa erotellaan: 

 

 pitoisuuden ollessa alle kynnysarvon: vapaasti hyötykäytettävät massat 

 pitoisuuden ollessa kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä: sijoitus hyötykäyt-

töön kohteessa tai maankaatopaikalle. Hyötykäyttö kohteessa vaatii kuitenkin 

suunnitelmat ja ympäristöluvan 

 pitoisuuden ollessa yli alemman ohjearvon: käsittely tai sijoitus luvanvaraisessa 

vastaanottopaikassa 

 mahdolliset ongelmajätteet: käsittely tai sijoitus luvanvaraisessa vastaanottopaikas-

sa 

 

Edellä mainittujen lisäksi poistetaan erikseen maassa vielä olevat vanhat rakenteet, mm 

kyllästämön perustukset, sekä eritellään selkeät rakennusjätteet. (Etelä-Savon ympäristö-

keskus 2007, 9, 10.) 

 

Ympäristöluvassa on mainittu myös useita eri lupamääräyksiä. Niistä tärkeimpiin kuuluu 

määräys, jonka mukaan maaperästä on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden haitta-

ainepitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) annetut alemmat ohjearvota-

sot. Kyllästämön alueella sijaitsevat haitta-aineet ja niiden valtioneuvoston asetuksessa 

(214/2007) annetut alemmat ohjearvotasot ovat: 

 

 bensiinijakeille (C5-C10)100 mg/kg 

 raskaille öljyjakeille (>C21-C40) 600 mg/kg 

 keskitisleille (>C10-C21) 300mg/kg 

 PAH-yhdistelle 30mg/kg 

 

Kyseisessä lupamääräyksessä mainitaan myös, että maan puhdistaminen on tehtävä niin 

laajalti, että yllä mainittuihin alempiin ohjearvopitoisuuksiin päästään ottaen kuitenkin 

huomioon rauta- ja maantie käytön sekä niiden turvallisuuden säilymisen (rakenteellinen 

vakavuus). (Etelä-Savon ympäristökeskus 2007, 31.) 
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Toinen ympäristöluvassa mainittu tärkeä lupamääräys on, että pilaantunutta väkevää poh-

javettä ja kreosoottifaasia tulee puhdistaa siten, että kreosootti saadaan mahdollisimman 

tarkkaan pois vedestä. Puhdistusta ei saa kuitenkaan lopettaa ilman Etelä-Savon ympäris-

tökeskuksen hyväksyntää. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2007, 34.) 

 

4.4.2 Toteutetut toimenpiteet 

 

Kunnostustoimet maaperän osalta toteutettiin lähinnä massanvaihdolla. Kaivut aloitettiin 

vuoden 2008 kesäkuussa kyllästämöalueen länsiosassa sijaitsevasta suosupasta, ja jatkettiin 

siitä itään entisen kyllästämörakennuksen ympäristöön. Samoihin aikoihin aloitettiin valta-

tie 5 eteläpuolen ja Rinnekadun välisen alueen kaivu. Kaivamista jatkettiin kyllästämöalu-

een koillisosaan sekä luoteessa sijaitsevaan rakennustäyttöalueelle. Kunnostuksen edetessä 

kyllästämöalueen itäosassa sijainneen vanhan varastorakennuksen perustusten ja maaperän 

pilaantuneisuuden todettiin jatkuvan urakka-alueen ulkopuolelle. Kyseiset perustukset ja 

pilaantuneet massat poistettiin kunnostuksen päätteeksi alkuperäisen urakka-alueen ulko-

puolelta. Kunnostuksessa pohjaveden yläpuolinen maaperä saatiin puhdistetuksi, mutta 

pohjaveden alapuolella oleville pilaantuneille maille ei voitu tehdä mitään, koska olisi ollut 

vaarana, että VT5 ja rautatierata olisivat luhistuneet kaivantoon. (Gråsten & al 2009, 12.) 

 

Pilaantuneet maamassat kuormattiin mahdollisuuksien mukaan suoraan kuorma-autoihin ja 

peiteltiin kuljetuksen ajaksi. Kaikki pilaantuneet maat sekä jätejakeet vietiin Metsäsairila 

Oy:n jäteasemalle Mikkeliin, lukuun ottamatta metalleja, mitkä menivät TS-

metallikierrätykselle hyötykäyttöön. Vastaanottolaitoksen pyynnöstä PAH-yhdisteillä pi-

laantuneet maamassat jaoteltiin pitoisuuksien mukaan 30–99 mg/kg, 100–999 mg/kg ja yli 

1000 mg/kg pitoisuuden massoihin. Pilaantuneen maaperän luokittelua edellä mainittuihin 

ryhmiin vaikeutti kuitenkin pilaantuman läikikkäisyys ja juovamaisuus. Kaivuteknisistä 

syistä oli myös osin täysin mahdotonta erotella eriasteisesti pilaantuneet maamassat omiin 

kuormiinsa. (Gråsten & al 2009, 12.) 

 

Koska kunnostusalueelta löytyi oletettua suurempi määrä rakennusjätettä, pääasiassa tiiliä, 

betonia ja metalleja, päätettiin betonit pulveroida alle 150 mm:n kokoisiksi vastaanotto-

maksujen takia. Ennen pulverointia rakennusjäte kuitenkin seulottiin ja seula-alite lajitel-
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tiin koostumuksen mukaan. Kenttämittauksissa puhtaaksi todetut maa-ainesta sisältäneet 

seula-alitteet varastoitiin puhtaan maan kasoihin ja hyödynnettiin suoraan kaivannon täy-

tössä. Kenttämittauksissa puhtaaksi todetut jätejakeita sisältäneet seula-alitteet puolestaan 

kuljetettiin vastaanottolaitokseen puhtaana seula-alitteena ja pilaantunutta maata sisältänyt 

seula-alite lajiteltuna haitta-ainepitoisuuksiensa perusteella. Seula-ylitteet kuljetettiin vas-

taanottolaitokseen rakennusjätteenä. (Gråsten & al 2009, 12.) 

 

Pohjaveden kunnostuksen osalta tavoitteena oli poistaa väkevää kreosoottipitoista vettä ja 

kreosoottia, jotta haitta-aineiden liukeneminen pohjaveteen vähenisi, mikä vähentäisi edel-

leen haitta-aineiden kulkeutumista kohti vedenottamoa. Erityisesti keskityttiin poistamaan 

helppoliukoisempia kreosootin komponentteja. (Järvinen & al 2007, 34.) 

 

Pohjaveden kunnostustoimenpiteitä on hoidettu lähinnä pumppauksella. Alueelle, jossa 

oli/on kreosoottifaasia tai väkevää kreosoottipitoista pohjavettä asennettiin aluksi pohja-

vesikaivoja. Jokaisessa kaivossa on useita pumppausputkia, joissa kussakin on siivilä-

/imuosa eri tasolla. Tällöin jokaisesta kaivosta voitiin pumpata halutusta pohjavesikerrok-

sesta ja näin estää veden tuleminen vain parhaiten johtavasta kerroksesta, jolloin haitta-

aineet olisivat jääneet paikoilleen. Periaatekuva pohjavesikaivosta on kuvassa 6. (Järvinen 

& al 2007, 34.) 
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Kuva 6. Periaatekuva pohjavesikaivosta, joka muodostuu useasta pumppausputkesta, joiden siivilät  

ovat eri tasolla (Järvinen & al 2007, 35). 

 

Kaivojen ja pumppaustasojen pumppaussykliä on vaihdeltu pitoisuuksien laimetessa siten, 

että käsittelyyn saadaan aina mahdollisimman väkevää ja tasalaatuista vettä mahdollisim-

man vakiolla nopeudella. Pohjavesikaivoja voidaan käyttää tarvittaessa myös pohjaveden 

voimakkaaseen pumppaamiseen. Tällä ns. suojapumppauksella voidaan tarvittaessa estää 

haitallisten aineiden kulkeutuminen pohjaveden mukana kohti vedenottamoa. (Järvinen & 

al 2007, 35.) 

 

Kreosoottifaasi ja kreosoottipitoinen vesi käsitellään kuvassa 7. esitetyn käsittelyprosessin 

mukaisesti. Prosessikaaviossa esitettyä raudanpoistoa ei ole tarvittu. Kreosoottifaasia on 

saatu hyvin heikosti pumpattua ylös, joten erottimen merkitys prosessissa on jäänyt vähäi-

seksi. Aktiivihiilisuodatin on toiminut hyvin, ja viemäriin johdettu jätevesi on ollut puh-

dasta. Käsittelyprosessi on sijoitettu kuvassa 7. esitetyn mukaiseen konttiin. (Rautio, 

2010.) 
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Kuva 7. Pohjaveden/faasin käsittelyprosessi (Ramboll Finland Oy, 2006). 

 

4.4.3 Kunnostustoimien jatkomahdollisuudet 

 

Kunnostustoimenpiteiden jatkomahdollisuutena olisi valtatie 5 luiskien eristäminen ja pin-

tavesien johtaminen pois pilaantuma-alueelta. Eristämisessä käytettäisiin bentoniittimattoa 

suojaamaan niin, että sadevedet eivät pääsisi huuhtelemaan tien ja sen penkkojen alla ole-

via pilaantuneita maita. Bentoniittimatto koostuu ylä- ja alapuolella olevasta kankaasta ja 

kankaiden välissä olevasta bentoniittisavesta. Pohjaveden alla olevaa pilaantunutta maape-

rää ei voida kunnostaa massanvaihdolla, koska tällöin olisi vaarana, että sekä rautatierata 

että VT5 suistuisivat kaivantoon. Laimeaa kreosoottipitoista pohjavettä voidaan puhdistaa 

rakentamalla liitteen 7 mukainen biohajoamisen vyöhyke siten sijoitettuna, että pohjavesi 

virtaa vyöhykkeen läpi. Vyöhyke toimisi siten, että biologinen toiminta hajottaisi kreosoo-

tin eri ainesosia vähemmän haitallisiksi aineiksi. Vielä yhtenä mahdollisuutena on suoja-

pumppauskaivojen rakentaminen liitteen 8 mukaisesti. Suojapumppauskaivoista pumpa-

taan vettä ja johdetaan se pois alueelta niin, ettei pilaantuma-alueelta pääse virtaamaan 

pilaantunutta vettä vedenottamolle päin. (Rautio 2010; Järvinen & al 2007, 37.) 
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5 YHTEENVETO 

 
Kreosootti on vanhin teollisesti valmistettu puunkyllästysaine ja se on ollut käytössä jo 150 

vuoden ajan. Se suojaa puuta sään haittavaikutuksilta, halkeamiselta, sieniltä, mikrobeilta 

ja hyönteisiltä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat olleet veden ja maan kanssa kosketuksissa 

olevat rakenteet, kuten ratapölkyt, puhelinpylväät sekä sähköpylväät. Kreosoottia valmiste-

taan kivihiilen koksauksessa muodostuvasta kivihiilitervasta tislaamalla. Valmistusprosessi 

alkaa kivihiilen kuumennuksesta, josta saadaan päätuotteena koksia ja sivutuotteena kivi-

hiilitervaa. Kivihiilitervan kuumentamista jatketaan edelleen, jonka johdosta syntyneet 

kaasut jäähdytetään, tiivistetään ja kerätään öljynä (kreosoottiöljyä). Kreosoottiöljyn koos-

tumus vaihtelee hieman valmistusmaan ja ajanmukaan, mutta pääasiallinen koostumus 

sisältää noin 96 % aromaattisia hiilivetyjä.  Puutavaran kyllästys kreosoottiöljyllä on tapah-

tunut Suomessa painekyllästysmenetelmällä. (Heikkilä & al 1986, 7; Penttinen, 2003, 8; 

Uljas, 2003, 4-5.) 

 
Kreosoottiöljy on tehokas kyllästysaine, mutta sen aiheuttamat terveydelliset ja ympäristöl-

liset haitat ovat merkittävät. Maaperään joutuessaan kreosoottiöljy saastuttaa maan ja mah-

dollisesti myös pohjaveden, kuten Case VR:n kyllästämön tapauksessa on käynyt. Kreo-

soottiöljy on terveydelle vaarallinen aine sen sisältämien eri yhdisteiden, kuten PAH-

yhdisteiden (yhteen liittyneet aromaattiset hiilivedyt) ja fenolien (kreosoottiöljyn valmis-

tuksen sivutuote) vuoksi. PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan etenkin keuhko- ja 

ihosyöpää. Fenolit puolestaan voivat pahimmillaan vaurioittaa keskushermoston, sydämen 

ja munuaisten toimintaa. Altistuminen suurelle määrällä kreosoottiöljyä voi johtaa jopa 

kuolemaan. Kreosootti voi joutua elimistöön hengityksen kautta, kosketuksen kautta ihon 

läpi sekä vatsan ja sisäelinten kautta juotaessa/syötäessä kreosootilla saastunutta ruo-

kaa/juomaa. (Heikkilä & al 1986, 68; Penttinen, 2003, 16-17.) 

 
Päätös kreosootilla pilaantuneen maan kunnostuksesta tehdään PIMA-asetuksessa säädet-

tyjen ohje- ja kynnysarvojen mukaan. Asetuksessa on annettu eri yhdisteille kynnysarvot, 

alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joiden avulla voidaan arvioida maan pilaantunei-

suutta ja puhdistustarvetta. Kun pitoisuus on alle kynnysarvon, maaperä on puhdasta. Kyn-

nysarvon ja alemman ohjearvon välissä maan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioi-

tava. Kun pitoisuus ylittää alemman ohjearvon maaperä on puhdistettava aina asuinalueilla, 
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ja kun pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon on maaperä puhdistettava myös teollisuus-, 

varasto- tai liikennealueilla. Kunnostustarpeeseen vaikuttaa myös pilaantuneen alueen si-

jainti. Esimerkiksi käsiteltävässä casessa teollisuusalueella olevan pilaantuneen maaperän 

haitta-aineiden pitoisuuksien alempi ohjearvo ei ole ylittynyt, mutta tästä huolimatta pi-

laantuma on päädytty kunnostamaan, koska se sijaitsee käytössä olevalla ensimmäisen 

luokan pohjavesialueella, muodostaen näin huomattavan riskin puhtaanveden saannille. (A 

1.6.2007/214; Rautio, 2010. 

 

Lähtökohtaisesti lähdetään aina siitä, että pilaantunut maa ja pohjavesi-alue on kunnostet-

tava ja kunnostamisen kustantaa pilaantumisen aiheuttaja. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu, 

koska pilaajaa ei välttämättä löydetä tai saada vastuuseen tai pilaaja voi olla myös varaton. 

Silloin kunnostamisvastuu siirtyy maan haltijalle, joka voi kuitenkin vapautua kunnostus-

vastuusta siltä osin, kun vastuu harkitaan hänelle ilmeisen kohtuuttomaksi. Tällöin kunnos-

tuksesta vastaa kunta ja viime kädessä valtio. Kandidaatinyön casessa pilaaja (VR) kantoi 

vastuunsa ja kustansi kunnostamistoimenpiteet. 

(A 1.6.2007/214.) 

 

Case VR:n kyllästämössä on käsitelty Mikkelissä 1905–1982 toimineen VR:n ratapölkky-

kyllästämön aiheuttamien maaperän ja pohjaveden pilaantumisien kunnostamisia. Vuosit-

tain kyllästetyn puutavaran määrä on ollut noin 15 000 m3 ja kreosootin käyttömäärä noin 

1 300 m3. Kyllästämön aluetta aloitettiin tutkimaan, koska vedenottamolla havaittiin ve-

dessä kohonneita PAH-pitoisuuksia. Kyseisen alueen maaperässä on todettu korkeita PAH- 

ja mineraaliöljypitoisuuksia. Entisen kyllästämöalueen niin sanotulle päästöalueelle on 

arvioitu joutuneen kreosoottia noin 110–140 tonnia, josta PAH-yhdisteiden osuus olisi 44–

54 tonnia. PAH-yhdisteistä suurin osa on kuitenkin edelleen entisen kyllästämön alueella. 

(Järvinen & al 2007, 1, 3, 16; Suunnittelukeskus Oy 2002, 10.) 

 

Case VR:n kyllästämössä kunnostus toteutettiin maaperän osalta lähinnä massanvaihdolla. 

Pilaantuneet maamassa kuormattiin kuorma-autoihin ja peiteltiin kuljetuksen ajaksi. Kaikki 

poistetut maamassat kuljetettiin Metsäsairila Oy:n jäteasemalle. Kunnostuksessa pohjave-

den yläpuolinen maaperä saatiin kokonaan puhdistetuksi, mutta pohjaveden alapuolella 

oleville pilaantuneille maille ei voitu tehdä mitään, koska olisi ollut vaarana, että VT5 ja 
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rautatierata olisivat luhistuneet kaivantoon. Pohjaveden kunnostustoimenpiteitä on hoidettu 

lähinnä pumppauksella. (Gråsten & al 2009, 12; Järvinen & al 2007, 34.) 

 

Jatkomahdollisuuksina Case VR kyllästämön alueelle on suunniteltu maaperän osalta val-

tatie 5 luiskien eristämistä bentoniittimatolla ja pintavesien johtamista pois pilaantuma-

alueelta. Pohjaveden osalta on suunniteltu rakennettavaksi biohajoamisen vyöhyke siten 

sijoitettuna, että pohjavesi virtaisi vyöhykkeen läpi. Vyöhyke toimisi siten, että biologinen 

toiminta hajottaisi kreosootin eri ainesosia vähemmän haitallisiksi aineiksi. (Rautio 2010; 

Järvinen & al 2007, 37.) 

 

Tämän kandidaatinyön perusteella nähdään, kuinka suuriin kunnostustoimenpiteisiin ja 

isoihin investointeihin joudutaan, kun kemikaaleja käytetään holtittomasti. Suomessa kreo-

sootilla pilaantuneiden maiden kunnostaminen on otettu vakavasti ja toimenpiteisiin on 

ryhdytty monella paikkakunnalla, mutta monissa muissa maissa kyseinen asia on vielä ai-

van alkuvaiheessa. Meidän tuleekin kehittää omaa ammattitaitoamme pilaantumisasioissa, 

että kun esimerkiksi Aasian maissa, kuten Kiinassa tulee ympäristöasiat ajankohtaisem-

miksi meillä on tarjota hyvää osaamista ja tietoa heille.
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