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Taustaa

 Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on merkittynä yli 26.000

pilaantunutta tai pilaantuneeksi epäiltyä aluetta, joista noin 15.000 

kohteen pilaantuneisuutta ei ole selvitetty riittävästi. Kohteista noin 3.000

sijaitsee joko pohjavesialueilla tai asutusalueiden läheisyydessä.

 Pilaantuminen on voinut aiheutua joko yksittäisestä onnettomuudesta, 

vahingosta tai tavanomaiseen toimintaan kuuluvista pitkäaikaisista 

päästöistä.

 Pilaantuminen aiheuttaa toimenpiteitä aina, kun maaperässä tai 

pohjavedessä olevien haitta-aineiden arvioidaan aiheuttavan 

merkittävän haitan tai riskin ympäristön laadulle, ihmisen terveydelle tai 

eliöstölle.



Taustaa

 Kestävässä pilaantuneiden alueiden riskienhallinnassa huomioidaan 

terveydellisten, ekologisten ja taloudellisten vaikutusten lisäksi myös 

sosiaaliset vaikutukset ja pyritään löytämään myös muita tapoja 

riskienhallinnalle kuin pilaantuneiden alueiden puhdistaminen.

 Pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja puhdistushankkeet saattavat 

kestää jopa kymmeniä vuosia, kustannukset nousta jopa kymmeniin 

miljooniin euroihin ja vaikutukset olla laajoja.
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Selvittäminen/puhdistaminen, osaprosessit



Perustutkimus
Suunnittelu 

ja luvitus

Puhdistuksen 

toteutus

1. TAVOITTEIDEN ASET.

- Riskinarviointi (+ muut?)

2. KESTÄVYYSTARK.

- Tekn.+Ymp.+Tal..+Sos.

- MASA

- Huomioidaan mm: 

Tavoitteet, Kriteerit, 

Dialogi, Työkalut

3. PUHD. YLEISSUUN.

- Kunnostus-strategia

1. YMP. TUTKIMUKSET

2. P&PT ARVIOINTI

- Pilaantuneisuusarv.

- Käsitteellinen malli

- Riskinarviointi

- Puhdistustarp. arvio.

Perustilaselvitys

Pilaantuneisuuden

ja puhdistustarp.

arviointi

Tavoitteiden aset., 

Kestävyystarkastelu 

Puhd. Yleissuun.

Det. Suun., 

Hankinta-as.k. 

PIMA-ilm.

Tarjous, 

Urakkasop., 

Loppurap.

RISKI + KIIREELLISYYS + 

KUSTANNUS + KESTO + 

KESTÄVYYS  PRIORIT.

Tutkimus-

tarve (K/E)

Puhdistus-

tarve (K/E)

Kestävä 

(K/E)
Toteutus

(K/E)

1. PRIORISOINTI

2. NEUVOTTELU

3. DET. SUUNNITTELU

4. PIMA ILMOITUS

- Riskinarvio

- Puhdistuksen 

yleissuun.

- Detaljisuunnitelmat

5. HANKINTA

- Tarjouspyyntö

- Puhdistuksen 

yleissuun.

- Detaljisuunnitelmat

Selvitysvaihe Puhdistusvaihe

Laaja tutkimus

”Isännättömät ja kohtuuttomat riskikohteet”

Valtion jätehuoltotyöjärjestelmän 

nykytilanne/prosessit

Yhteistyösopimus, kustannusten jako, 

toteutusvastuu valtiolla

Yhteistyösopimus, 

Valtio 100 %

Valtion jätehuoltotyö, kustannusten 

jako, toteutusvastuu valtiolla tai 

yhteistyöosapuolella



Tutkimus- ja kunnostusohjelman rakenne



Valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman 

palvelut

 Tutkimus- ja kunnostusohjelman tarkoituksena on selvittää ja puhdistaa

ne kohteet, joissa pilaantumisen aiheuttajaa tai alueen haltijaa ei jostain 

syystä voida saattaa vastuuseen, tai se olisi muutoin kohtuutonta.

 Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, onko alueen maaperä 

tai pohjavesi pilaantunut, sekä laaditaan kohteen pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arviointi (vaihe 1).

 Mikäli tutkimuksissa todetaan, että alue on pilaantunut ja vaatii 

jatkotoimenpiteitä ympäristö- ja terveysriskien selvittämiseksi, siirrytään 

lisätutkimuksiin (vaihe 2).

 Lisätutkimuksissa täydennetään aiemmin tehtyjä tutkimuksia maaperän ja 

pohjaveden osalta, laaditaan kohteelle riskinarviointi sekä tehdään 

kunnostusvaihtoehtovertailu kestävyys- ja kustannusarviointeineen, mikäli 

riskinarviointi toteaa kunnostustarpeen.



Valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman 

palvelut

 Kunnostusohjelmaan valittavien kohteiden lopullisena tavoitteena on 

ympäristö- ja terveysriskien saattaminen hyväksyttävälle tasolle, 

käyttämällä kestävää riskienhallintaa ja tarvittaessa puhdistusta.

 Valtio tukee toteutettavien kohteiden selvitys ja puhdistuskustannuksia 

sekä taloudellisesti, että Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntija-avulla, 

kohteissa, joissa pilaantumisen aiheuttajaa tai alueen haltijaa ei jostain 

syystä voida saattaa vastuuseen, tai se olisi muutoin kohtuutonta.

 Ensimmäisessä vaiheessa lisätietoja saa alueelliselta ELY-keskuksen 

PIMA asiantuntijalta.



Valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman 

palvelut



MAAPERÄKUNTOON-OHJELMAN (Valtakunnallisen tutkimus- ja 

kunnostusohjelman) ORGANISAATIO

 Pima-hankintaorganisaatio (tutkimus- ja kunnostushankkeet) keskitettiin 1.4.2016 

lähtien Pirkanmaan ELY-keskukseen Tampereelle keskitetyt ympäristöpalvelut –

yksikköön. 

 Organisaatio:

– Ari Nygrén yksikön päällikkö

– Kari Pyötsiä Maaperäkuntoon-ohjelman projektipäällikkö

– Jarno Laitinen PIMA-kokeiluhankkeen projektipäällikkö

– Neljä alueellista PIMA-asiantuntijaa (Oulu, Joensuu, Tampere, Hämeenlinna)

– Hankinta-asiantuntija

– Viestintäasiantuntija



Priorisoidut tutkimuskohteet 2017-18



Tutkimusten- ja kunnostusten määrä 2017

 Vuonna 2017 tutkimuksia toteutettiin 51 kpl

 Tutkimusten kokonaiskustannukset olivat noin 950 000 €

 Kunnostuksia toteutettiin 10 kpl

- kallein hanke 1,3 milj.€



Hankintatavat 

 Puitesopimuskonsultit (FCG, Pöyry, Ramboll)

 Rajattu hankintamenettely

 Jatkossa

Kaikki kilpailutukset sähköisesti CLOUDIAn kautta (kevät

2018 alkaen)
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Isännättömien (ei öljypilaantuneiden) PIMA kohteiden tutkimisen ja 
kunnostamisen budjettikustannukset ja kohdemäärät

Toimintamenot (€] Tutkimusohjelma (€) Kunnostusohjelma (€) Tutkimukset (kpl) Kunnostukset (kpl)



Kiitos


