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Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa 

 Pilaantuneeksi epäiltyjä, 
todettuja tai kunnostettuja 
alueita tiedossa n. 23 000 kpl 

 

 Kunnostettuja lähes 5 000 kpl, 

 250 - 300 kohdetta/vuosi 

 

 Käytetty yli 0,5 miljardia euroa 
alueiden selvittämiseen ja 
kunnostamiseen 
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Maaperän tilan tietojärjestelmä - MATTI 
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Maaperän tilan tietojärjestelmä - MATTI 

 Tietoja on koottu1980-luvun lopusta lähtien (SAMASE-projekti) 

 Tietolähteinä mm. valtion ympäristöhallinnon ja kuntien arkistot 

 Kohteet valittu alueella olevan tai aikaisemmin olleen toiminnan 
perusteella.  

 

 Osa tiedoista epävarmoja ! 

 

 Valtion ympäristöhallinnossa kaikilla katseluoikeus ja rajatulla ryhmällä 
ylläpito-oikeus 

 

 Tietoja saatavilla 

• Yksittäistä kohdetta koskevat tiedot ELY-keskuksista (Helsinki ja Turku –  
tiedot kunnan ympäristökeskuksesta) 

• Valtakunnallista tilastotietoa Suomen ympäristökeskuksesta 

 

 Järjestelmä ei ole Internetissä! 
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MATTI:n kohteiden toimialajakauma 
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Kohteiden luokittelu MATTI:ssa 

 Toimivat kohteet 

• Toiminnan loppuessa tai muuttuessa on selvitettävä maaperän tila. 

 

 Selvitettävä maa-alue 

• Maaperän tilan selvittäminen tarpeen esim. maankäytön muuttuessa, 

maata myytäessä tai ympäristöhaittojen ilmetessä. 

 

 Arvioitava tai puhdistettava maa-alue 

• Haitta-aineiden tiedetään heikentäneen maaperän laatua. 

 

 Maa-alueella ei puhdistustarvetta 

• Kunnostettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai todettu puhtaaksi 

tutkimuksin. 
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Kohteiden lukumäärä ja jakauma lajeittain  



Lainsäädäntö Suomessa 



Ympäristönsuojelulain (86/2000) maaperän 

pilaantumisen keskeiset pykälät  

 Maaperän pilaamiskielto 

 Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus 

 Puhdistamisen luvanvaraisuus 

 Ilmoitusvelvollisuus 

 Selontekovelvollisuus 

 

 

 



Maaperän pilaamiskielto (YSL 7 §) 

 Ympäristönsuojelulain (YSL) 7 §:n  maaperän 

pilaantumiskiellossa  pilaantuminen kytketty pilaantumisesta 

ihmiselle tai ympäristölle aiheutuvaan vaaraan tai haittaan. 

 

 Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka 

organismeja tai mikro-organismeja siten, että seurauksena on sellainen 

maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 

niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän 

pilaamiskielto). 

 



Pilaantuneisuuden arviointi (Vna 214/2007) 

 1.6.2007 alkaen noudatettu valtioneuvoston asetusta maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

• arviointi tarpeellista alueilla, joilla harjoitettu tai harjoitetaan 

toimintaa, jossa haitallisia aineita on voinut joutua ympäristöön 

• n. 50 aineelle tai aineryhmälle kynnys- ja ohjearvot (alempi ja 

ylempi) 

• asetus edellyttää kohdekohtaista tarkastelua, mikäli kynnysarvo 

tai alueen taustapitoisuus ylittyy  

 

 Tarkemmin ympäristöministeriön Maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arviointi – ohjeessa (2/2007) 

 



Arvioinnin osana kynnys- ja ohjearvovertailu 

Kynnysarvo tai 

taustapitoisuus 
Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo 

Riski ympäristölle tai terveydelle mahdollinen 

tavanomaisessa maankäytössä 

Riski ympäristölle tai terveydelle mahdollinen 

vähemmän herkillä maankäyttömuodoilla 

Maaperän tila selvitettävä  

 

Haitta-ainepitoisuus kasvaa 

 



Asetuksen mukaan selvitettävä (2 §) 

 toiminnot, jotka ovat mahdollisesti pilanneet maaperää, 
 maaperässä todettujen haitallisten aineiden pitoisuudet, 

kokonaismäärä, ominaisuudet, 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. 



75 § Puhdistamisvelvollisuus (1/3) 

 Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai 

pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan 

maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi 

aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa 

ympäristölle.  

 



75 § Puhdistamisvelvollisuus 2/3 

 Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville 
tai tavoiteta taikka tätä ei saada täyttämään 
puhdistamisvelvollisuuttaan ja jos pilaantuminen on 
tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai tämä on 
tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää alueen kunto sitä 
hankkiessaan, on alueen haltijan puhdistettava alueen 
maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta. 
Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös 
pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta, jos 
pilaantuminen on johtunut alueen maaperän 
pilaantumisesta. 

 



75 § Puhdistamisvelvollisuus 3/3 

 Siltä osin kuin pilaantuneen alueen haltijaa ei voida 

velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maaperää, on 

kunnan selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja 

puhdistettava maaperä.  

 



76 § Imoitusvelvollisuus 

 Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka 

saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan 

välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. 



78 § Maaperän puhdistaminen 

 

 Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava 

ympäristölupa. 

 Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai 

pilaantuneen maaperän aineksen poistamiseen 

toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan kuitenkin 

ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle 

ympäristökeskukselle.  



YSL 104 § Selontekovelvollisuus 

 Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä 

uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat 

tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai 

aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista.  

 



Kunnostaminen 

 Puhdistettava maaperä tai pohjavesi siihen tilaan, ettei 
siitä voi aiheutua terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle 
(YSL 75 §).  

 

 Puhdistamisessa tulee tavoitella myös ympäristön 
kannalta parhaan käytännön (BEP) ja parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteiden 
toteutumista.  

 

 Maa-aines kaivun jälkeen jätettä, jolloin sitä käsitellään 
ja luokitellaan jätteitä koskevien säädösten mukaisesti  
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Maaperädirektiivi 

 Syksystä 2006 lähtien käsittelyssä 

 Puitedirektiivi, joka kattaa moninaisen maaperän 
huonontumisen (sulkeminen, eroosio, orgaanisen aineksen 
väheneminen, tiivistyminen, suolaantuminen, maanvyöryt, 
happamoituminen) 

 Maaperän pilaantumiseen liittyen mm. 

• Kansallinen listaus pilaavista kohteista 

• Kohteiden tilan selvittäminen ja riskinarviointi 

• Pilaantuneet alueet kunnostettava – kunnostusstrategia 

• Isännättömille kohteille luotava rahoitusjärjestelmä  
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Jätedirektiivi ja jätelain uudistus 

 Direktiivi hyväksyttiin marraskuussa 2008 

 Kansallisesti Jätelailla (646/2011) voimaan toukokuun alussa  

• Maa-aineksen jäteluokittelu ei riipu suoraan pilaantuneisuudesta. Lakia ei 

sovelleta kallio- tai maaperästä irrottamattomaan/kaivamattomaan 

pilaantuneeseen maa-ainekseen. 

• Jätteen määritelmän perusteella kaivettu pilaantunut (≧ AO) maa-aines on 

pääsääntöisesti aina jätettä, johon jätelakia sovelletaan. Hyötykäyttö 

ympäristöluvanvaraista (YSL 28 § tai 78 §)   

• Pilaantumaton maa-aines, joka hyödynnetään varmasti ja suunnitelmallisesti 

ilman muuntamistoimia, ei pääsääntöisesti ole jätettä eikä hyödyntämiseen 

tällöin liity ympäristönsuojelulain mukaisia hyväksymismenettelyitä.  
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Direktiivi teollisuuden päästöistä eli IED 

 Hyväksytty vuonna 2011 

 Kansallisesti Ympäristönsuojelulailla voimaan vuonna 2013  

 Maaperä ja pohjavesi 

• Perustilan määrittäminen    
• aloitettaessa, lupaa uusittaessa 

• Maaperän ja pohjaveden monitorointi 

• Laitosten sulkeminen ja kunnostaminen 
• Tyydyttävästä tilasta perustilaan / tilaan, jossa terveydelle ja 

ympäristölle ei aiheudu merkittävää riskiä 

 
 

 



KIITOS ! 

outi.pyy@ymparisto.fi 


