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ESIPUHE

P

uhdas maaperä ja vesi ovat perusedellytyksiä hyvinvoinnillemme, uusille turvallisille asuinalueille
ja puhtaalle ruoantuotannolle. Maaperän suojelemiseksi meidän on käytettävä luonnonvaroja säästeliäästi sekä tunnistettava, tutkittava ja kunnostettava
kiireellisimmät pilaantuneet maa-alueet. Juha Sipilän
hallituksen kärkihankkeena toteutettu Pilaantuneiden
maa-alueiden kokeiluohjelma ja ympäristöministeriön
johdolla valmisteltu valtakunnallinen pilaantuneiden
maa-alueiden riskienhallintastrategia toteuttavat näitä
tavoitteita.
Pilaantuneiden alueiden kunnostuksella on valtava
tarve Suomessa ja globaalisti. Kokeiluohjelman Clean
Soil Finland -raportissa esitellyt esimerkit osoittavat, että
suomalaisilla tutkimuslaitoksilla ja yrityksillä on tarjottavana kierto- ja biotaloutta edistäviä puhtaan teknologian
ratkaisuja koko maailmalle.
Kokeiluissa oli mukana niin tutkimus- ja kehittämishankkeita kuin laajan mittakaavan demonstraatiohankkeita. Kokeilut mahdollistivat sen, että tutkimuslaitokset
ja yritykset pystyivät testaamaan ja kehittämään uusia
menetelmiä, verkostoitumaan sekä solmimaan liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun tarvittavia yhteistyösopimuksia.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Business Finlandin johtama kokeiluohjelma
on päättynyt, mutta työ jatkuu. Julkinen sektori tukee
jatkossakin maaperän kestävää kunnostamista muun
muassa Maaperä kuntoon -ohjelmalla. Ympäristöministeriö kehittää myös lainsäädäntöä. Edistämme esimerkiksi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jätteiden
hyötykäyttöä maarakentamisessa ja samalla säästämme
luonnonvaroja.

Kuva: Ympäristöministeriö/Teemu Kuusimurto

Kimmo Tiilikainen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
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PIMA-KOKEILUOHJELMA

PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KOKEILUOHJELMA

Suomalaiset pilaantuneen maaperän innovaatiot
vastaavat globaaliin tarpeeseen
Suomessa on yli 27 000 pilaantunutta tai pilaantuneeksi epäiltyä maa- ja pohjavesialuetta, joista noin 20 000:ssa
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvittämättä. Arviolta noin puolet kohteista tarvitsee riskienhallintatoimenpiteitä, jotka perinteisillä menetelmillä tulisivat maksamaan noin 4 miljardia euroa. Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kiinan vastaavien arvioiden pohjalta globaali pilaantuneen maaperän kunnostus maksaisi vähintään biljoona euroa.
Ainutlaatuista pima-osaamista
kansainvälisille markkinoille

SUOMESSA JA KAIKKIALLA MAAILMASSA tarvitaan
entistä kestävämpiä, kehittyneempiä ja kustannustehokkaampia pilaantuneen maaperän kunnostusratkaisuita.
Niiden synnyttäminen edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä. Vuonna 2015 Suomessa julkaistu valtakunnallinen
Pilaantuneiden maa-alueiden kestävä riskienhallintastrategia korostaa ennakoinnin ja koko cleantech-toimialan
kehittämisen merkitystä pilaantuneiden maa-alueiden
tehokkaassa kartoittamisessa ja kunnostamisessa.
Näistä lähtökohdista ja osana Suomen tasavallan
hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta aloitettiin vuoden 2016 alussa Pilaantuneiden
maa-alueiden kokeiluohjelma.
– Kokeiluohjelman tavoitteena on toimia alustana
pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien ongelmien ratkaisussa, edistää
kiertotaloutta sekä alalla toimivien cleantech-yritysten
kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan, kertoo Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelman projektipäällikkö Jarno Laitinen Pirkanmaan
ELY-keskukselta.

Tuloksista pääsee Laitisen mukaan nyt nauttimaan myös
muu maailma. Luja yhteistyön henki on pilaantuneen
maaperän kunnostuksen suomalainen ominaispiirre.
Kokeiluohjelman myötä Suomesta löytyy entistäkin tiiviimpi ja vahvempi toimijaverkosto hallinnosta tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin. Tämä takaa maailman parhaan
osaamisen ja palvelutarjonnan pilaantuneen maaperän
kunnostuksen globaaleihin tarpeisiin – lainsäädännön,
hallinnon, tutkimuksen, riskien arvioinnin ja teknologian
toimintamalleista aina kansainvälisen mittakaavan konkreettiseen kunnostus- ja liiketoimintaosaamiseen.

Suomi edelläkävijä maaperän riskien
hallinnassa
Kokeiluohjelman tulokset puhuvat puolestaan. Kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisessa kokeiluohjelmassa kiritettiin kahden vuoden ajan pilaantuneen
maaperän puhdistuksen kokeilu-, kunnostus- ja kulttuuritoimintaa menestyksekkäästi. Tästä on kiittäminen
projekteihin osallistuneita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia,
jotka ovat lähteneet ketterästi kehittämään ja testaamaan uusia tekniikoita, ideoita ja liiketoimintamalleja
osana mittavia ja vaativia puhdistushankkeita Suomessa
ja maailmalla.
– Kiitos kuuluu myös kaikille kunnille ja kaupungeille, jotka ovat ennakkoluulottomasti ottaneet uudet
kestävät riskinhallintatavat käyttöön haasteellisten ympäristöhaittojen poistamiseksi brownfield-kohteissa ja
osana alueidenkäytön suunnittelua. Kun menetelmiä ja
teknologiaa on kehitetty, on samalla parannettu ympäristöä ja poistettu pilaantuneen maaperän aiheuttamia
terveysriskejä. Tästä hyötyvät tänä päivänä tuhannet
suomalaiset, Laitinen kertoo.

4

”

MAAPERÄ KUNTOON -OHJELMA

Suomen maaperä ja pohjavesi
riskittömälle tasolle kestävillä
ratkaisuilla vuoteen 2040
mennessä

Yksin kokeiluohjelmassa tehdyillä maaperän
ja pohjaveden kunnostuksilla on jo turvattu yli
sadantuhannen ihmisen hyvinvointia.”

Maaperä kuntoon -ohjelman tavoitteena
on taata turvallinen maaperä ja pohjavesi
kaikille suomalaisille. Suomen PIMA-strategian pohjalta perustettu valtakunnallinen
ohjelma vastaa kiireellisten riskikohteiden
tunnistamisesta, tutkimisesta ja kunnostamisesta, ja sitä koordinoi ja toteuttaa Pirkanmaan ELY-keskus. Ohjelman tehtävänä
on hallita pilaantuneiden kohteiden riskit
kestävästi sekä kunnostaa Suomen maaperä ja pohjavesi ihmisten ja ympäristön
kannalta riskittömälle tasolle vuoteen 2040
mennessä.

PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KOKEILUOHJELMA

2

V

OHJELMAKAUSI
2016–2018

>

50

YRITYSTÄ JA
TUTKIMUSLAITOSTA

>

20

TOTEUTETTUA
PROJEKTIA

>

Riskiperustaisuus kohteiden valintakriteerinä – kestävyys kunnostusmenetelmien tavoitteena
Maaperä kuntoon -ohjelma tutkii ja kunnostaa pilaantuneita riskikohteita kiireellisyysjärjestyksessä. Ohjelmassa on tunnistettu
noin 500 merkittävää pilaantunutta aluetta,
joiden kunnostustarve selvitetään tutkimuksilla ja arvioidaan riskien perusteella.
Kohteesta ja sen käyttötarpeista riippuen
vaihtoehtoina ovat kunnostus, erilaiset seurantatoimet ja riskinhallintatoimenpiteet.
Kunnostettavissa kohteissa hyödynnetään
ja kehitetään kiertotalouden mukaisia, entistä kestävämpiä ja kustannustehokkaampia menetelmiä.
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TOIMENPIDEALUETTA

VUONNA 2016 ALOITETTU Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelma toteuttaa Suomen Pilaantuneiden
maa-alueiden kestävä riskienhallinta -strategiaa osana
valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Business Finlandin kanssa toteutettu kokeiluohjelma kuuluumyös
pääministeri Juha Sipilän hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeeseen, jossa tavoitteena on
edistää kiertotaloutta ja suomalaisten cleantech-yritysten liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

Tiivistä yhteistyötä ja avointa viestintää
kotimaasta aina kansainvälisille kentille
Maaperä kuntoon -ohjelma tukee kuntia
ja maanomistajia asiantuntemuksen ja
rahoituksen keinoin onnistuneiden kunnostusprojektien läpiviemisessä. Parhaan
tietotaidon ja osaamisen tarjoamiseksi
ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä ympäristöhallinnon ja alan asiantuntijoiden sekä
kuntien, yritysten ja kansalaisten kanssa.
Lisäksi ohjelma toteuttaa aktiivisesti kehittämishankkeita sidosryhmiensä kanssa,
luo toiminnallaan parhaita käytäntöjä sekä
edistää suomalaista cleantech-liiketoimintaa ja kestävien riskienhallintaratkaisuiden
käyttöä.
Lisätietoja: www.maaperakuntoon.fi
Kari Pyötsiä, Projektipäällikkö,
Pirkanmaan ELY-keskus
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PIMA-STRATEGIA

PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTASTRATEGIA 2015–2040

Pilaantuneiden maa-alueiden riskit ratkotaan kestävästi
Suomessa laadittiin vuonna 2015 valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia
(PIMA-strategia). Yhteisenä päämääränä on saada pilaantuneiden maa-alueiden riskit terveydelle ja ympäristölle kestävästi ja kustannustehokkaasti hallintaan vuoteen 2040 mennessä. Ympäristöministeriön julkaisema
strategia valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä suomalaisen PIMA-toimijakentän kanssa.
KANSALLISEN TAHTOTILAN ohella PIMA-strategia
määrittelee riskinhallinta- ja kunnostustoiminnan suuntaviivat, tavoitteet ja työnjaon. Strategian myötä Suomella on selkeä valtakunnallinen toimintamalli, jolla kohteet
priorisoidaan riskiperusteisesti.
– Valmistelussa hyödynnettiin koko toimijakentän
osaamista ja näkemystä. Strategia vakiinnutti vuosikymmenien aikana tehdyn työn ja antoi yhteiset suuntaviivat
tuleville toimenpiteille. Punaisena lankana on kestävä
kunnostaminen. Strategia myös linjaa riskiperusteisuuden merkitystä tutkittavien ja kunnostettavien kohteiden
valinnassa, toteaa strategiatyöryhmän puheenjohtajana
toiminut ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio.

Strategian tärkeimmät vaikutukset liittyvät terveyden- ja
ympäristönsuojelun edistämiseen sekä pilaantuneiden
maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustoiminnan ja sen
organisoinnin tehostumiseen. Tavoitteisiin pääsyä seurataan ympäristöministeriössä aktiivisesti – strategian
myötä Suomessa on käynnistetty monia toimenpiteitä ja
säädösvalmistelua.
– Hyvä strategia elää arjessa. Tavoitteet kattavat pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyviä toimintoja laaja-alaisesti alueidenkäytön suunnittelusta ja tietojärjestelmistä
aina riskinhallintamenetelmiin ja viestintään. Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön kehitystä varmistuaksemme siitä, että strategia vastaa myös tulevaisuuden
mahdollisesti muuttuviin tarpeisiin, summaa Pajukallio.

Yhteinen strategia palvelee koko
toimijakentän työtä

Lataa valtakunnallinen pilaantuneiden
maa-alueiden riskienhallintastrategia:
http://bit.ly/pimastrategia

Moderni ja laaja-alainen strategia palvelee koko toimijakenttää ja edistää kaikkien suomalaisten etua.
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SUOMEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI OHJAA PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN HALLINTAA

Kehittyvä lainsäädäntö tukee riskiperusteisia ja kestäviä käytäntöjä
Finnish contaminated sites management

Pilaantuneen maaperän riskinhallintaa ja kunnostusta on
ohjattu Suomessa ympäristönsuojelun lainsäädännöllä jo
neljännesvuosisadan ajan.
– Ympäristönsuojelulakia on aktiivisesti täydennetty
pilaantuneita maa-alueita koskevilla säännöksillä sekä niitä
tarkentavilla asetuksilla ja ohjeilla. Tuloksena on kestävää
riskinhallintaa tukeva lainsäädäntö, joka mahdollistaa pilaantuneiden maa-alueiden tapauskohtaisen arvioinnin ja
riskiperus- teisen kunnostuksen, kertoo erikoistutkija Jussi
Reinikainen Suomen Ympäristökeskuksesta (SYKE).

1988

Hallituksen poliittinen maaperä -linjaus

1993

Jätelaki

1994

Ensimmäinen kansallinen saastuneiden

1994

SAMASE-ohjearvot esitellään

2000

Ympäristönsuojelulaki

2007

VnA maaperän pilaantuneisuuden ja

2007

Maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI)

2014

Uusi ympäristönsuojelulaki

2014

Pilaantuneen maa-alueen riskinarvioinnista

2015

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden

maa-alueiden inventaario

puhdistustarpeen arvioinnista

ja kestävä riskinhallinta
riskienhallintastrategia

MARA-ASETUS (2017) & MASA-ASETUS (2018–2019)

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa helpottuu
MARA- ja MASA-asetuksilla pyritään edistämään jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Samalla tavoitteena on vähentää hyödyntämiskelpoisten massojen
loppusijoittamista kaatopaikoille sekä neitseellisten
maa-ainesten tarpeetonta käyttöä.
Vuonna 2018 voimaan astunut MARA-asetus helpottaa entistä useampien jätteiden hyödyntämistä väylien, kenttien, vallien ja näiden rakennekerrosten sekä

teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteiden
teossa. Parhaillaan valmisteltava MASA-asetus koskee
tiettyjen maa-ainesjätteiden ja maaperän stabiloinnissa
käytettävien jätteiden hyödyntämistä vastaavissa maarakennuskohteissa. Asetusten myötä kriteerit täyttävän
jätteen saa hyödyntää ilman ympäristölupaa, jos jätteen
laadunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään ja toiminnasta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
asetuksen mukaisesti.

MAAPERÄN TILAN TIETOJÄRJESTELMÄ (MATTI)

Valtakunnallinen tietojärjestelmä
edistää maankäytön kestävää ja
pitkäjänteistä suunnittelua

PIMA-STRATEGIAN TAVOITTEET

Pilaantuneista ja sellaiseksi epäillyistä alueista on Suomessa kerätty tietoa 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2007
käyttöönotetussa valtakunnallisessa Maaperän tilan
tietojärjestelmässä (MATTI) on lähes 27 000 kohdetta,
joiden maaperään on saattanut alueen toimintahistorian
perusteella päästä haitallisia aineita. Näiden alueiden
tilan selvittäminen ja riskien hallitseminen on PIMA-strategian päätavoite. Kunnostettujen alueiden määrä kasvaa vuosittain noin 250 alueella. MATTI-järjestelmässä
onkin yli 5 000 osittain tai kokonaan kunnostettua
aluetta.
– MATTI-järjestelmän tavoitteena on palvella pilaantuneen maaperän viranomaisten ohella monipuolisesti
myös kaavoittajien, rakentajien kuin alueenkäyttösuunnittelijoiden tarpeita. Myös yksityiset kiinteistöjen haltijat
voivat hyödyntää järjestelmän tietoja, kertoo johtava
asiantuntija Outi Pyy Suomen ympäristökeskuksesta
(SYKE).

1

Riskikohteet tunnistetaan, tutkitaan ja
kunnostetaan järjestelmällisesti.

2

Alueidenkäyttö ja pilaantuneiden
maa-alueiden riskinhallinta tukevat
toisiaan kestävien kokonaisratkaisujen
saavuttamiseksi.

3

Tietojärjestelmät tukevat suunnittelua
ja päätöksentekoa käyttäjälähtöisesti.

4

Kunnostusmenetelmät ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja,
minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset ja edistävät kiertotaloutta.

5

Menettelytavat, toimijoiden työnjako
sekä vastuut ja velvoitteet ovat selkeitä
ja yhdenmukaisia.

6

Toiminta ja viestintä ovat avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteista.
Lähde: Valtakunnallinen pilaantuneiden maaalueiden riskienhallintastrategia, 2015.
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DORANOVA OY

DORANOVA AVASI KIINAN PIMA-MARKKINAT

Tuotteistettu ratkaisu ja vahvat referenssit cleantechviennin avaimina
Suomalaisyritys Doranova Oy solmi keväällä 2017 miljoonien eurojen arvoisen maaperän ja pohjaveden kunnostusratkaisujen lisenssi- ja yhteistyösopimuksen Kiinaan. Kauppa syntyi yrityksen kehittämän DoAct® CORE -kunnostuslaitteiston ansiosta, jonka Doranova tuotteisti vientiin kokeiluohjelman ja Business Finlandin tuella. Kokeiluohjelman
tukemana Doranova pilotoi Mikkelin Pursialassa myös uutta DoAct® DIRECT -suorainjektointilaitteistoaan, joka
täydentää yrityksen viennin tuotelinjaa.
Pursialan pilottikohde todisti
suorainjektointilaitteiston tehon

– PELKKÄÄ OSAAMISTA on vaikea myydä kansainvälisesti. Kiinan, Afrikan ja Venäjän kasvavilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusmarkkinoilla
loppuun asti tuotteistettu paketti on valttikortti, jonka
rinnalla voimme samalla viedä parinkymmenen vuoden
aikana kertynyttä kunnostusosaamistamme, summaa
Doranovan pilaantuneen maaperän toimialajohtaja
Perttu Mattila.

Doranovan toiminnasta 15–20 prosenttia on suunnattu
tuotekehitykseen, jonka tavoitteena on kirittää yrityksen kansainvälistä kasvua 4–5 toisiaan tukevan in situ
-tuoteperheen voimin. Clean Soil Finlandin Pursialan
kunnostuskohteessa Doranovan pilotoima suorainjektointilaitteisto on tuottanut erinomaista tulosta hankalien
maalajien ja rakennekerrosten kunnostuksessa ja herättänyt kiinnostusta Kiinaa myöten.
– Pursialan kunnostus on osoittanut käytännössä
DoAct® DIRECT -laitteen edut haastavien in situ -kohteiden nopeana ja tehokkaana kunnostusratkaisuna. Sen
avulla voidaan ensimmäistä kertaa injektoida kaikkiin
maalajeihin ja rakennekerroksiin, kuten moreeniin ja
louhetäyttöjen alapuolelle aina kallioruhjeisiin asti.
Vastaavaa ratkaisua ei ole maailmalla tarjolla, mikä
tekee siitä kansainvälisesti kiinnostavan vaihtoehdon
vaativien kohteiden, kuten teollisuusalueiden ja täyttömaiden kunnostuksessa, sanoo Mattila.

DoAct® CORE Kiinassa
Doranovan vuonna 2016 patentoima DoAct® CORE on
markkinoiden ensimmäinen modulaarinen kunnostusjärjestelmä, joka mahdollistaa biologisen, kemiallisen
ja fysikaalisen maaperän ja pohjaveden kustannustehokkaan kunnostuksen. Kiinan Xinmissä DoAct® CORE:lla kunnostetaan maa-aineserä, joka sisältää useita
haitta-aineita mukaan lukien lindaani, DDT, DDE, DDD ja
bentseeni. Pilaantunut maa-aines on peräisin läheisen
Zhengzhoun kaupungin entisen hyönteismyrkkytehtaan
alueelta.

DORANOVA OY:
›› Doranova Oy on perustettu vuonna 1995,
ja se työllistää nykyään 20 ympäristöalan
ammattilaista
›› Kaksi toimialaa: maaperän ja pohjaveden
kunnostus sekä biokaasuratkaisut
›› Yritys panostaa vahvasti tuotekehitykseen
ja on viimeisten kahden vuoden aikana
hakenut viittä eri patenttia
›› Vuonna 2017 viennin osuus liikevaihdosta
80 %
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EKO HARDEN TECHNOLOGIES OY

Töölönlahdella tutkitaan
vesistöjen tehokasta
puhdistamista

Kunnostustutkimuksen ajaksi Helsingin
Töölönlahdelle on tuotu kolme tutkimuslauttaa.

Eko Harden Technologiesin kehittämä laitteisto tuottaa muuttuvan sähkökentän, joka kiihdyttää luonnon toimintaa nopeuttaen orgaanisten aineiden
hajoamista.
HELSINGIN TÖÖLÖNLAHDELLA
on meneillään kunnostustutkimus,
jossa käytetään elektrokineettistä
hapetusteknologiaa. Patentoidulla
EKOGRID-teknologialla voidaan
syöttää sähköä maaperään, pohjaveteen tai sedimenttiin. Laitteiston
luoma heikko sähkökenttä ei ole
haitallinen eliöstölle, ja menetelmän
ansiosta pilaantuneiden alueiden
puhdistustyöt voidaan toteuttaa
kustannustehokkaasti, kestävästi ja
pienellä materiaalijalanjäljellä. Menetelmällä puhdistetaan jo pilaantunutta maaperää useissa maissa,
mutta Helsingissä sitä käytetään
ensimmäistä kertaa merenpohjaan.
Töölönlahdella tutkitaan, saadaanko haitallisen orgaanisen aineksen hajoamista kiihdytettyä ja
liejua tiivistettyä, jotta lahden pohja
kovettuisi. Tavoitteena on osoittaa,
että EKOGRID on taloudellinen ja
ekologinen menetelmä merenpohjan saasteiden puhdistamiseen.
Lisäksi toiveena on todentaa, vähentääkö EKOGRID sedimentin
orgaanisen aineksen hajoamisen ja
liejun tiivistymisen kautta vesistöä
rehevöittävän fosforin vapautumista.

EKOGRID-menetelmän on kehittänyt ja sitä myy ympäristöteknologiayritys Eko Harden Technologies.
Töölönlahdella yritys toimii yhdessä
Lamor Corporation Oy Ab:n, Helsingin kaupungin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tutkimusta
rahoittavat muun muassa Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelma, Business Finland sekä EU:n
H2020-ohjelma.
Eko Harden Technologies on
toiminut kaikilla mantereilla, ja
se pyrkii kasvuun öljyntorjuntaan
erikoistuneen Lamorin kanssa.
Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelma tarjoaa Eko Harden
Technologiesille mahdollisuuden
saada erinomainen referenssi hiilivetyjen hajottamisesta merisedimentissä in situ.
EKOGRID-menetelmää saatetaan jatkossa soveltaa esimerkiksi
satamissa tai patoaltaissa, joissa
pohjasedimenttien tiivistämisellä
voitaisiin siirtää tai jopa välttää
ruoppaaminen. EKOGRIDin etu on,
että toisin kuin ruoppaaminen, se
ei pysäyttäisi sataman normaalia
toimintaa.
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FAKTA:
›› Eko Harden Technologies Oy
on suomalainen, vuonna 2009
perustettu cleantech-yritys
›› Yrityksen patentoimaa
EKOGRID-menetelmää käytetään
jo useissa maissa puhdistamaan
pilaantuneita maa-alueita
›› EKOGRID-laitteisto tuottaa
heikon muuttuvan sähkökentän,
joka nopeuttaa haitallisten
aineiden hajoamista maaperässä
›› Töölönlahden
kunnostustutkimuksen
tavoitteena on osoittaa, että
menetelmällä voidaan kunnostaa
myös meriä, järviä tai jokia
›› Tutkimuksessa pyritään
varmistamaan menetelmän kyky
hajottaa sedimentistä haitallisia
aineita, kuten öljyä ja PAHyhdisteitä

LAMOR CORPORATION OY

LAMOR CORPORATION UUDISTAA YMPÄRISTÖALAA

Verkostoyhteistyöllä uusia in situ -ratkaisuja
globaaliin ympäristön puhdistukseen
Öljyntorjuntayritys Lamor Corporation vie suomalaista
osaamista maailmalle. Tällä hetkellä yhtiö kehittää uutta ratkaisua raskasmetallien keräämiseen maaperästä
ja vesistöistä.
ÖLJY- JA RASKASMETALLIVUODOT ovat suuri haaste
öljyalalla. Suomalainen öljyntorjuntayritys Lamor Corporation on lähtenyt hakemaan uusia kestävämpiä tapoja
maaperän ja veden puhdistamiseen.
– Ongelma öljyalalla on se, että maaperä on tapana
puhdistaa ex situ -menetelmin. Maan kaivaminen ja
kuljettaminen on paitsi kallista myös epäekologista.
Halusimme lähteä etsimään vaihtoehtoja paikan päällä
tapahtuvaan puhdistukseen, kertoo Lamorin liiketoimintajohtaja Mika Pirneskoski.

Raskasmetallit tulevaisuudessa vesifaaseihin
Lamor on erikoistunut perinteiseen öljyntorjuntaan, mutta nyt sen tavoitteena on kehittää teknologinen ratkaisu,
joka mahdollistaisi raskasmetallien helpon siirtämisen
vesifaasiin. Vesifaaseissa raskasmetallien käsittely on
helppoa ja nopeaa.
Tällaisille kustannustehokkaille maanpuhdistuksen ja
vedenkäsittelyn yhdistäville puhdistusmenetelmille on
öljyalan lisäksi kysyntää myös kaivosten sivuvirroilla ja
Brownfield-alueilla. Uuden kestävän in situ -puhdistusmenetelmän kehittäminen antaa Lamor Corporationille
merkittävän kilpailuedun markkinallaan.
Kehitystyössä Lamor Corporation on tehnyt yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Vodaflon, Ekohardenin ja
Owatecin kanssa. Business Finland on auttanut Lamor
Corporationia kehittämään verkostoveturin rooliaan ja
kansainvälistämään suomalaisia yrityksiä.
– Meiltä löytyy osaamista ja yhteydet yli sataan maahan. Toivomme, että yhteistyökumppanimme voisivat
hyödyntää ja täydentää näitä resursseja. Näin suomalainen osaaminen pääsisi leviämään maailmalle entistä
paremmin, Pirneskoski sanoo.

”

Ongelma öljyalalla on se, että maaperä
on tapana puhdistaa ex situ -menetelmin, mikä on paitsi kallista, myös
epäekologista.”

LAMOR CORPORATION OY
›› Suomalainen maailman johtava
öljyntorjuntayritys
›› Perustettu vuonna 1982
›› Projekteja yli 110 maassa,
pysyvä edustus 20 maassa,
yhteistyökumppaneita 60 maassa
›› Myynyt öljyntorjuntalaitteistojaan
120 maahan
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BIONAUTIT OSK.

BIONAUTIT OSK. TARJOAA RATKAISUA
MAAPERÄN PUHDISTUSKYVYN
SELVITTÄMISEEN

Bionautit Osk. kehittelee testipakettia
öljystä pilaantuneen maaperän puhdistuskyvyn selvittämiseen. Yrityksen tavoitteena on tarjota konsulteille työkalu,
jolla maaperän kunnostushankkeita
pystyttäisiin suunnittelemaan helpommin
ja entistä kestävämmiksi.

Maaperän tarpeet tutuiksi
testaamalla
BIONAUTIT ON INSINÖÖREISTÄ ja mikrobiologian tutkijoista koostuva osuuskuntamuotoinen yritys, joka pyrkii
levittämään tutkimustietoa sitä soveltaville yhteisöille.
Yksi Bionauttien toiminnan painopisteistä on pilaantunut maaperä.
Vuoden 2018 alusta yritys on Pilaantuneiden maaalueiden kokeiluohjelman rahoituksen avulla kehittänyt
testipakettia, jonka tarkoitus on selvittää öljystä pilaantuneen maan kyky puhdistua itse joko ilman toimenpiteitä tai erinäisten puhdistusmenetelmien avulla. Testi
kertoo maaperän puhdistushankkeita suunnitteleville
ja toteuttaville tahoille, onko maa mahdollista puhdistaa
paikan päällä sitä kaivamatta.
– Maaperän puhdistuskyvyn selvittämisellä voitaisiin
välttää maaperän turha kuljettaminen kaatopaikalle.
Tällä hetkellä ainoa konsulteille tarjottava maaperän
tilasta kertova työkalu mittaa maaperän ravinteikkuutta
mikrobiaktiivisuuden sijaan, kertoo Bionauttien tutkija,
ympäristömikrobiologian tohtori Marja Tuomela.

Innovaatioista toimintaan
Tuotteen pilottikokeilut toteutettiin Helsingin yliopiston
kasvihuoneella Helsingin Viikissä, jossa tuotteeseen
valikoitiin joukko sopivia testejä. Kokeiluun päätyi
muun muassa erilaisia molekyylibiologisia menetelmiä
öljynhajottajageenien tunnistamiseksi. Maan toksisuuden mittaamisella puolestaan tarkasteltiin hajottajien
toimintakykyä pilaantuneessa maassa. Näiden lisäksi
testeissä tutkittiin myös mikrobien määriä ja niiden entsyymiaktiivisuutta.
Bionautit on saanut vahvistusta tuotteen olemassa
olevalle tarpeelle ja kehitystyö on sujunut toivotusti.
Testipaketin ohjeet tuottaa Pöyry Finland. Tuomela kiittelee myös maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys
MUTKU Ry:tä sen antamasta tuesta alan kehittäjänä ja
verkostoijana.
Tuomela toivoo, että maaperän puhdistuskyvyn testipakettia pystyttäisiin laajentamaan muiden haitta-aineiden tutkimiseen vielä kokeiluohjelman päätyttyä.
Pienen yrityksen innovaatioille julkinen rahoitus voi olla
elintärkeä.
– Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke mahdollisti testipakettimme tuotekehityksen. Julkisilla
rahoituksilla pystytään saattamaan monet hienot ideat
käytäntöön, Tuomela sanoo.

BIONAUTIT OSK:
›› 14 mikrobiologian tutkijan ja
insinöörin osuuskuntamuotoinen
yritys yhdistää tutkimustiedon
käytäntöön
›› Testipaketti kertoo öljystä
pilaantuneen maaperän
kunnostuskyvyn mikrobitasolla
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HELSINGIN YLIOPISTO & NORDIC ENVICON OY

Maaperä puhtaaksi
kuplittamalla

HELSINGIN YLIOPISTO JA NORDIC
ENVICON OY KEHITTÄVÄT UUTTA
PUHDISTUSMENETELMÄÄ

Helsingin yliopisto ja Nordic Envicon tutkivat Innovoc-puhdistusmenetelmän puhdistuskapasiteettia vanhan
huoltoaseman pilaantuneeseen maaperään. Onnistunut kokeilu toisi mukanaan aivan uudenlaisen työkalun
haihtuvien haitta-aineiden poistoon pohjavedestä.

HELSINGIN YLIOPISTON JA NORDIC
ENVICONIN YHTEISTYÖHANKE:
›› Pilaantunutta maata puhdistettu
Innovoc-menetelmällä
›› Mukana projektissa myös LADEC
ja Enviro Master

”

HELSINGIN YLIOPISTO JA
NORDIC ENVICON aloittivat
vuonna 2016 yhteistyössä testaamaan Innovoc-puhdistusmenetelmää pilaantuneille maa-alueille.
Menetelmässä pohjavedestä
poistetaan vetyperoksidilla kuplittamalla volatiivisia eli haihtuvia
yhdisteitä, kuten bensiinin lisäaine MTBE:tä. Vaikka menetelmä ei ole patentoitavissa,
on tutkimus merkittävä, sillä Innovoc-menetelmää ei ole
aikaisemmin tutkittu tai julkaistu tieteellisesti.
Ajatus Innovoc-menetelmän hyödyntämisestä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksessa syntyi Helsingin yliopiston ympäristö- ja biotekniikan professori
Martin Romantschukille ja väitöskirjatyöntekijä Harri
Talvenmäelle sattumalta.
– Havaitsimme, että diesel nousee Innovoc-menetelmällä maan pintaan. Bensatyyppiset kevyet ja volatiiviset aineet sen sijaan haihtuivat ilmaan, Romantschuk
kertoo.

mistestejä ympäristön kaltaisissa
olosuhteissa.
Laboratorio- ja lysimetritestausten jälkeen tutkimus siirrettiin
kenttäolosuhteisiin Lopelle Etelä-Suomeen, jossa menetelmällä
pyritään puhdistamaan vanhan
huoltoaseman maaperää. Nordic
Envicon avustaa menetelmän
käytännön testauksessa.
– Kohde on yksi yrityksemme kunnostustarkoituksessa arvioimista kiinteistöistä. Tähän hankkeeseen se sopi
erinomaisesti, koska pohjaveden kunnostus on keskeistä kohteen ympäristöriskin hallinnan kannalta, kertoo
Nordic Enviconin toimitusjohtaja Hannu Silvennoinen.
Jo testausvaiheessa menetelmä osoitti positiivisia
merkkejä alentamalla MTBE-pitoisuuksia testialueelta.
Menetelmällä saatavat tulokset ovat valmiita arvioitavaksi joulukuussa 2018.
Romantschuk ja Silvennoinen toivovat jatkoa paitsi
kyseiselle projektille sen laajemmassa mittakaavassa,
myös yritysten ja yliopiston yhteisille maaperänpuhdistusprojekteille yleensä.
– Tällaiset hankkeet ovat korvaamattomia, sillä ne
mahdollistavat tutkimuksen välittömän sitomisen käytäntöön, Romantschuk summaa.

Tällaiset hankkeet ovat
korvaamattomia, sillä ne
mahdollistavat tutkimuksen
välittömän sitomisen käytäntöön.”

Innovaatioita yhteistyöllä
Romantschukin tutkimusryhmä aloitti tutkimuksensa
maaperäntutkimuskeskus Soiliassa, jossa maahan upotetut lysimetrit mahdollistavat pilottimittakaavan haihtu-
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SOILI-OHJELMA

MÄÄRÄTIETOINEN YHDESSÄ
TEKEMISEN KULTTUURI VIE
ALAA ETEENPÄIN

Suomen PIMA-sektori
rakentuu vahvasta
yhteistyöverkostosta
Vapaaehtoiset ja yhteiset toimintaohjelmat edistävät maaperänkunnostuksen kehitystä. 20 vuotta kestänyt SOILI-ohjelma kehitti muun muassa
toimintamalleja sekä tutkimus- ja kunnostusmenetelmiä. Myös toimialan
yhteinen järjestö, Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys, auttaa ihmisiä
ja yhteisöjä verkostoitumaan ja oppimaan uutta.
ÖLJYALAN SOILI-OHJELMALLA on ollut uraauurtava
rooli maaperänkunnostuksessa. Ohjelmassa kehitettiin
työmenetelmiä ja prosesseja sekä luotiin kustannustehokas toimintamalli pilaantuneiden maa-alueiden ja
pohjaveden kunnostamiseen. Olennainen osa ohjelmaa
oli myös seminaari- ja koulutustoiminta, joka mahdollisti
eri toimijoiden avoimen ja ennakkoluulottoman vuoropuhelun.
Vapaaehtoiseen ympäristösopimukseen perustuneessa Soili-ohjelmassa kunnostettiin vuosina
1997–2016 kaikkiaan 586 öljyllä pilaantunutta aluetta
eri puolilla Suomea.
Ohjelmaan otettiin huoltoasema- ja öljy-yhtiöiden
hallinnassa olevia, suljettuja tai suljettavia jakeluasemia
sekä isännättömiä, huoltoasemakäytöstä jo aikaisemmin poistettuja alueita. Lisäksi ohjelman tärkeimpiä
saavutuksia ovat osallistuminen maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen riskiperusteisen arvioinnin
kehittämiseen Suomessa sekä SOILIRISK-riskinarviointimallin kehittäminen.
Soili-ohjelman pääsopijapuolet olivat ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Öljyalan Keskusliitto sekä
järjestön huoltoasematoimintaa harjoittaneet jäsenyhtiöt.
Ohjelman toteutti Öljyalan Palvelukeskus Oy yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa, ja projek-

tinjohtopalveluista vastasi Pöyry Finland Oy. Rahoitus
tuli mukana olleilta huoltoasemaketjuilta ja ympäristöministeriön yhteydessä toimivalta öljysuojarahastolta.
SOILI-ohjelman päätyttyä ympäristöministeriö ja öljynsuojarahasto käynnistivät JASKA-hankkeen, joka jatkaa
SOILI-ohjelman tavoitteita ja hyödyntää siinä luotuja
toimintamalleja.

Toimialayhdistys kouluttaa ja tukee
Pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja
käytäntöjä kehittää ja tekee tunnetuksi myös Maaperän
tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry, joka on perustettu
vuonna 2001. Yhdistys pyrkii lisäämään kaikkien alalla
toimivien ammattitaitoa ja yhteistyötä, ja se toimii siteenä alaan liittyvissä tehtävissä toimivien ihmisten ja
yhteisöjen välillä.
Yhdistyksen toiminnassa keskeisiä ovat koulutustilaisuudet ja tutkimustyön tukeminen. Yhdistys järjestää
vuosittain ajankohtaisia opinto- ja tutustumismatkoja
sekä MUTKU-päivät eli Suomen suurimman pilaantuneita maa-alueita käsittelevän seminaarin. Lisäksi
Mutku ja sen pohjoismaiset sisaryhdistykset järjestävät
joka toinen vuosi kansainvälisen Nordrocs-seminaarin,
joka keskittyy pilaantuneisiin maihin, pohjavesiin ja
sedimentteihin. Opinnäyte- ja tutkimustöiden tekemistä
Mutku tukee vuosittain myönnettävillä apurahoilla.
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BUSIN
FINLA
BUSINESS FINLAND

BUSINESS FINLAND KIRITTÄÄ CLEANTECH-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTÄ KASVUA

Liiketoimintaekosysteemeissä syntyy Suomen
tulevaisuuden vientituotteita cleantech-viennin avaimina

Cleantech sekä bio- ja kiertotalous ovat globaalisti voimakkaasti kasvavia aloja. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus ottaa tästä kasvusta merkittävä osa. Jo nyt biotalous- ja cleantech-toimiala on Suomen suurin vientisektori.
Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelman pilaantuneen maan ja pohjavesien kunnostus on osa cleantech-,
bio- ja kiertotalouden toimialaa. Business Finlandin innovaatio-ohjelmilla vauhditetaan Suomen tulevaisuuden
vientituotteiden kehitystä ja lujitetaan suomalaisia liiketoimintaekosysteemejä. Business Finlandin rahoittamissa
kokeiluhankkeissa suomalaisyritykset saivat kansainväliseen kasvuun tarvittavia referenssejä ja verkostoja.
– CLEANTECH, BIO- JA KIERTOTALOUS ovat Suomen
viennin tärkeimpiä tuotekehityskärkiä. Innovaatioidensa
ansiosta Suomi on myös kiinnostava kohdemaa kansainvälisille investoinneille. Pelkkä osaaminen ei kuitenkaan riitä maailmanvalloitukseen, vaan yrityksellä tulee
olla vahvat verkostot ja toimiva kokonaisratkaisu, kertoo
Business Finlandin asiantuntija Tuomas Lehtinen.
– Innovaatiorahoituksen ohella autamme suomalaisia
cleantech-yrityksiä ja -toimijoita yhdistämään voimansa
ja verkottumaan kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kanssa.

– Clean Soil -verkoston osaaminen vastaa maailmalla
kasvaviin tarpeisiin, joissa pilaantuneita alueita puhdistetaan esimerkiksi asumisen, viljelyn ja vedensaannin
turvaamiseksi sekä ennaltaehkäistään ja hallitaan maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskejä kestävästi.
Maaperän ja veden puhdistuksen osaajien lisäksi verkostossa on mukana myös mittausalan asiantuntemusta, sanoo Lehtinen.
Yhteistyö onkin tärkein Pilaantuneiden maa-alueiden
kokeiluohjelman toimijoita ja pilottiprojekteja yhdistävä
tekijä. Mukana on laaja skaala yrityksiä tuoreista startupeista aina globaalisti toimiviin pk- ja suuryrityksiin, jotka
verkostovetureina ovat avainroolissa uusien innovaatioiden jalkauttamisessa.
– Kaikki kokeiluohjelmassa tuetut yritykset ovat onnistuneet kerryttämään kansainvälisen kasvuun tarvittavia eväitä. Tuloksena on uusia, patentoituja menetelmiä
sekä innovatiivisia kokonaisratkaisuja, joita lähdetään
kaupallistamaan. Onnistuneet pilotoinnit ovat myös
kansainvälisessä kilpailussa arvokkaita referenssejä,
joihin ulkomaiset toimijat voivat tulla tutustumaan, sanoo Lehtinen.

Yhteistyöllä kokonaisratkaisuja –
verkostoitumalla vipuvartta
Business Finlandin rahoittamissa cleantech-ohjelmissa
liiketoimintakärkiä mietitään yhteistyössä eri toimijoiden
kesken.
Liiketoimintaekosysteemit ovat suomalainen vahvuus
ja kansainvälisen kasvun avainsana – yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten osaamisen ja verkostojen
yhdistyessä saadaan tulokseksi maailmalla tarvittavia
kokonaisratkaisuja.
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NESS
AND
Business Finlandin
Clean Soil -kokeilurahoitus

CLEAN SOIL -KOKEILURAHOITUS on osa Business
Finlandin Biotalous- ja cleantech-ohjelmakokonaisuutta. Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelmaa
rahoitettiin yhteistyössä Business Finlandin ja ympäristöhallinnon (ympäristöministeriön ja Pirkanmaan
ELY-keskus) kanssa.
BUSINESS FINLAND toimi uusien ratkaisujen riskirahoittajana. Rahoitettavissa projekteissa luotiin ja tutkittiin varhaisessa kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja,
joilla on kansainvälistä markkinapotentiaalia ja jotka
demonstroitiin lopuksi todellisissa kokeilukohteissa.

BUSINESS FINLAND
›› Globaalin kasvun kiihdyttämö, Suomen
suurin innovaatiorahoittaja
›› Perustettu 2018 Finpron ja Tekesin
yhdistyessä
›› 600 asiantuntijaa
›› Suomen ohella toimipisteet 40 maassa
›› Rahoituksen ohella tarjoaa yrityksille
monipuolisia palveluja ja sparrausta
kasvun ja markkinatuntemuksen
kehittämiseksi

YMPÄRISTÖHALLINNOSSA rahoitettiin kokeilukohteita. Kokeiluohjelman kohteet valittiin valtakunnallisen
Maaperä kuntoon -ohjelman kohteista. Kokeilukohteet
rahoitettiin valtion jätehuoltotyöjärjestelmän kautta.

Business Finlandin Clean Soil
-kokeilurahoituksella tuettuja yrityksiä:
›› Cargotec
›› Doranova
›› Sitowise
›› Carbons Finland
›› Lamor
›› Eko Harden Technologies
›› Gremedium
›› Remsoil
›› Savaterra
›› Oy Operative Recovery Solutions JMR Ltd (ORS)
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KAUPUNGISTUMINEN

Kaupungistuminen
MAA-AINEKSEN HYÖDYNTÄMINEN YHÄ SUUREMMASSA ROOLISSA

lisää maaperän
puhdistamista
SUOMESSA VIRANOMAISET EDISTÄVÄT ja luvittavat
pilaantuneiden maa-alueiden kehittämistä. Tyypillisin
esimerkki on vanhojen teollisuusalueiden kaavoittaminen asuinkäyttöön.
– Maaperän puhdistamisesta valtaosa tehdään
edelleen massanvaihtona. Suuntaus on kuitenkin yhä
enemmän kohti riskiperusteista kunnostamista, jossa
tarkastellaan, aiheuttaako pilaantunut maaperä ympäristö- tai terveysriskiä sekä millaisin keinoin riskejä
voitaisiin ehkäistä tai hallita, kertoo ELY-keskuksen ylitarkastaja Emmi Pajunen.
Kaupungistumisen myötä rakennusprojektit ovat monimutkaistuneet ja tuoneet haasteita myös kaupungeille
ja kunnille. Yksi ohjelmaa kiinnostuneena seuranneista
tahoista on Tampereen kaupunki.
– Ohjelma on merkittävä muun muassa siksi, että se
yhdenmukaistaa toimintatapoja ja -malleja valtakunnallisesti, kertoo Tampereen kaupungin kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala.

Uudet kunnostus- ja
kokeiluohjelmat tuovat
valtakunnallista näkemystä
ja tietoa maaperän
puhdistuksesta julkisen
sektorin toimijoille.

Tampereen kaupunki tekee Rauhalan mukaan massataloussuunnittelua, jossa tarkastellaan alueella syntyviä
massoja ja niiden uudelleen sijoittamista. Samalla tutkitaan rakentamisen purkumateriaalien hyödyntämistä
uusiokäytössä.
Pirkanmaan ELY-keskuksen Emmi Pajunen tunnistaa
ilmiön:
– Vuoden 2018 alussa voimaan astunut uusi MARA-asetus on lisännyt betonimurskeen hyötykäyttöä
kaupunkialueilla. On hyvä suuntaus, että jätettä hyödynnetään purkukohteen läheisyydessä. Näin voidaan korvata neitseellisiä materiaaleja ja vähentää kuljetuksista
aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, Pajunen kertoo.
Tällä hetkellä merkittävä määrä Tampereen kaupungin pilaantuneesta maa-aineksesta kuljetetaan Pirkanmaan Jätehuollon vastaanottopaikkoihin. Kaatopaikoilla
on aiemmin hyödynnetty pilaantunutta maata kaatopaikan rakentamisessa, mutta muun jätteen vähentyessä
kaatopaikat eivät jatkossa pysty ratkaisemaan pilaantuneen maan ongelmaa samassa mittakaavassa kuin
ennen.
– Puhdistustoimet paikan päällä sekä maa-aineksen
palauttaminen rakentamisen käyttöön maa-ainesasemia
hyödyntämällä ovat tulevaisuuden suuntaus, Elina Tiira
Pirkanmaan Jätehuollosta summaa.

Painopisteenä kaavavaiheen tutkimukset
Kun maankäyttö tehostuu, maa-aines ja sen hyödyntäminen nousevat yhä suurempaan rooliin. Tarkemmat
tutkimukset jo kaavoituksen aikana pienentävät taloudellista riskiä ja epävarmuutta rakentamisvaiheessa.
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HIEDANRANTA

Vanha teollisuusalue muutetaan
kestäväksi Hiedanrannan
kaupunginosaksi
TAMPEREELLA NÄSIJÄRVEN RANTAAN on
rakenteilla uusi kaupunginosa, Hiedanranta.
Tulevaisuudessa Hiedanrannassa on 25
000 asukasta ja yli 10 000 työpaikkaa, mutta
ennen sitä vanhalla tehdasalueella on tehtävä kunnostustöitä. Raskasmetallit ovat pilanneet maa-alueita, ja järvessä on sellutehtaan
jäljiltä 1,5 miljoonaa kuutiota nollakuitua.

Kuva: Tampereen kaupunki / Arkkitehtitoimisto NOAN, Jolma Arkkitehdit,
Mandaworks, Schauman & Nordgren Architects, Tupa architecture.

Tampereelle on tunnusomaista, että
Hiedanrannan kaltaisia, vanhoja tehdasalueita muutetaan toimiviksi osiksi kaupunkia. Hiedanrannassa erityistä on se,
että kaupunki on ostanut alueen ja toimii
sen hankekehittäjänä.
Tavoitteeksi on asetettu kestävä kaupunginosa, jossa hyödynnetään uusia
kiertotalouden ratkaisuja. Hiedanrantaan
ei esimerkiksi haluta tuoda neitseellisiä
kiviaineksia, vaan siellä pyritään käyttämään alueella jo olevia maamassoja tai
muualta kaupungista tuotavaa ylijäämämaata. Lisäksi tavoitteena on, että pilaantunut maa voitaisiin puhdistaa paikan
päällä.
– Kaupunki pyrkii maksimoimaan
arvokkaan paikan mahdollisuudet kiertotalouden kehittämisessä. Toivon mukaan
Hiedanranta on maailman ensimmäinen
kaupunginosa, joka tuottaa enemmän
kuin kuluttaa – tämä koskee esimerkiksi
energiaa ja jopa ruokaa, kertoo Tampereen kaupungin hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju.
– Luomme yrityksille paikan, jossa
ne voivat kehittää ja kokeilla kestävän
kaupungistumisen ratkaisuja ja josta ne
voivat saada kansainvälisen tason referenssejä. Haluamme käydä aktiivisesti
vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa ja
auttaa niitä verkostoitumaan.
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DEMONSTRAATIOHANKE

KOUVOLA

JULKISEN HANKINTAYKSIKÖN
ROOLINA VOI OLLA UUSIEN
MAHDOLLISUUKSIEN ESIIN
TUOMINEN

Demonstraatiohanke
tuottaa tietoa klooratuista
orgaanisista liuottimista
Pilaantunutta maaperää ja pohjavettä
puhdistetaan innovatiivisilla menetelmillä neljässä kaupungissa.

YRITYKSET SAAVAT kansainvälisille markkinoille sopivia referenssejä, kun Suomessa toteutetaan tarpeeksi mittavan luokan
demonstraatiohankkeita. Samalla
voidaan kehittää hyviä käytäntöjä
ja toimijoiden verkostoja.
Näistä lähtökohdista Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelma
käynnisti keväällä 2017 julkisena
hankintana demonstraatiohankkeen, jonka tarkoituksena on edistää innovatiivisten pilaantuneen
maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmien sekä ratkaisumallien käyttöönottoa.
Hankkeeseen valitut kohteet
sijaitsevat Lappeenrannassa, Kouvolassa, Kurikassa ja Ylöjärvellä.
Kaikissa demonstraatiokohteissa
pilaantuminen on aiheutunut klooratuista liuottimista, mikä on yleinen ongelma monissa Euroopan
maissa. Hankintamenettelyssä pyrittiinkin löytämään kansainvälisesti
innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja.
Hankintamenettelynä toimi kilpailullinen neuvottelumenettely,
joka mahdollisti tarjoajien, kohteiden omistajien, lupaviranomaisten
ja asiantuntijakonsulttien avoimen
vuoropuhelun. Yhdeksän kiinnostuksensa ilmaisseen joukosta
neuvotteluihin valittiin Nordic Envicon Oy, yhteenliittymä Golder Associates Oy ja Doranova Oy sekä
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yhteenliittymä FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy ja Euremtech BV.
Pirkanmaan ELY-keskuksen projektipäällikön Jarno Laitisen mielestä avoin vuoropuhelu mahdollistaa notkeat ja nopeat ratkaisut. Kun
viranomainen, konsultti, suunnittelija ja urakoitsija ovat määritelleet
tavoitteet yhdessä, hankkeessa
voidaan edetä ripeästi.
– Saimme eri toimijoita samaan
huoneeseen, ja tapaamisissa oli
parhaimmillaan 40 henkilöä etsimässä vastauksia kysymyksiin.
Antoisinta ja haastavinta oli se,
että osallistujilla oli hyvin erilaiset
tietotaidot. Lopputulos kuitenkin
palkitsi. Yhteistoiminnan taso oli
aivan ainutlaatuista, ja hankinta
vietiin läpi puolessa vuodessa, Laitinen kertoo.

Kerroksittaisilla
vesinäytteillä tarkkaa tietoa
Ylöjärven demonstraatiokohteessa
on harjoitettu metallien pintakäsittelyä ja puusepäntoimintaa 1930-luvulta vuoteen 1996 saakka. Sen
seurauksena alueella on todettu
korkeita öljy- ja metallipitoisuuksia,
ja pohjaveteen on kulkeutunut
kloorattuja liuottimia – erityisesti tetrakloorieteeniä. Nyt kohteessa pyritään estämään tetrakloorieteenin
kulkeutuminen juomaveteen.
Hankkeessa on tavoitteena tar-

kentaa kuvaa päästölähteestä ja
liuottimien kulkeutumisesta pohjavesikerroksessa. Sen jälkeen kohteessa urakoitsijana toimiva Nordic
Envicon injektoi biologiseen käsittelyyn perustuvan reaktiivisen seinämän pohjavesikerrokseen. Seinämä sijoitetaan päästölähteen ja
pohjavedenottamon välille, ja sen
tarkoitus on katkaista liuottimien
kulkeutuminen vedenottamolle.
Hankkeessa mukana toimiva
Pöyry Finland Oy tutkii, missä ja miten nopeasti liuotinaineet liikkuvat
pohjavedessä vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Yritys on kehittänyt
laitteiston kerroksittaisten vesinäytteiden ottamiseen.
– Kun tutkimme veden laatua
eri syvyyksillä, meidän tarvitsee
asentaa tutkittavaan pisteeseen
vain yksi havaintoputki, toisin kuin
muissa menetelmissä. Saamme
yhdestä putkesta näytteitä useista
kerroksista, Pöyryn johtava pohjavesiasiantuntija Jukka Ikäheimo
selittää.
Pöyry on kehittänyt myös laitteen, jolla voidaan määrittää maaperän vedenjohtavuus ja pohjaveden virtausnopeus suljetulta
väliltä pohjavesivyöhykkeessä. Kun
pohjaveden virtausnopeus ja sen
liuotinpitoisuudet on saatu selville,
voidaan suunnitella reaktiivisen
seinämän sijoitus sekä laskea in-

jektointipisteiden etäisyydet ja se,
paljonko eri kerroksiin tulee injektoida tetrakloorieteeniä hajottavaa
käsittelyliuosta.

KOUVOLA

Pohjavesiongelman ratkaisu
Nordic Enviconin yksikön johtaja
Mikko Kotro kertoo, että tuskin
missään Suomessa on tutkittu
liuottimien kulkeutumista, kerroksittaista jakautumista ja leviämistä
näin tarkasti ja nimenomaan kunnostuksen näkökulmasta.
Kotron mielestä on tärkeää, että
demonstraatiohankkeet tähtäävät
nimenomaan pohjaveden kunnostukseen. Yksittäisen hankkeen
lopputulos ei ole raportti vaan pohjavesiongelman ratkaisu.
Lisäksi hankkeessa syntyvä tietotaito ja yhteistyön malli ovat
hyödynnettävissä myös kansainvälisissä kohteissa. Nordic Enviconin asiantuntemus pilaantuneista
maista ja pohjavedestä on Ylöjärvellä suoritettavan kunnostuksen
ansiosta entistäkin syvällisempää.
– Tetrakloorieteeni juomavedessä on todellinen ongelma, jota
olemme ratkaisemassa. On hienoa,
että saamme demonstraatiohankkeen avulla näin erityislaatuisen
referenssin, jota voimme käyttää
omassa markkinoinnissamme Suomessa ja ulkomailla, Mikko Kotro
sanoo.

YLÖJÄRVI

KURIKKA
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CARGOTEC OYJ

”

CARGOTEC OYJ TESTASI KOLME UUTTA
POHJAVEDEN PUHDISTUSMENETELMÄÄ

Pilottihankkeilla voidaan löytää
uudistettaville alueille teknistaloudellisesti paras mahdollinen
puhdistusmenetelmä.”

Vanha teollisuusalue
puhtaammaksi
pilottihankkeella

Kolme suomalaista yritystä kehitti omat pohjaveden puhdistusmenetelmänsä hyödynnettäväksi
Cargotecin kohteissa ympäri maailman.
CARGOTEC ON MAAILMAN JOHTAVA lastinkäsittelyratkaisujen tarjoaja ja ekotehokkaan tuotesuunnittelun
edelläkävijä. Yrityksen entisen kiinteistön maaperän
kunnostushanke muutettiin cleantech-referenssihankkeeksi Business Finlandin tuella vuonna 2016 yhdessä
suunnittelu- ja konsultointialan yritys Rambollin kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli löytää uusia kestäviä
pohjaveden puhdistusmenetelmiä, joita Cargotec voisi
hyödyntää kohteissaan.
– Meillä on yli 250 kohdetta eri puolilla maailmaa, joten tarvitsemme erilaisiin ympäristöihin sopivia kestäviä
puhdistusmenetelmiä, sanoo Cargotecin kiinteistöjohtaja Johanna Ihalainen.

CARGOTECIN PILOTTIHANKE:
›› Cargotecillä toimipisteitä yli
sadassa maassa, vuonna 2017
liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa
›› Hanke testasi uudella asuinalueella
kolmea erilaista pohjaveden
puhdistusmenetelmää

Pilottihankkeella sopivia
puhdistusmenetelmiä
Hankkeeseen valikoitui kansainvälisen haun jälkeen
kolme suomalaista yritystä: Doranova, Fortum Environmental Construction ja Nordic Envicon. Kukin yritys sai
puhdistettavaksi oman alueensa kohteessa Tampereella.
– Pilottialueet sijaitsivat erilaisissa maaperäolosuhteissa. Urakoitsijat alkoivat puhdistaa alueidensa
pohjavettä parhaiksi katsomillaan menetelmillä ja
kemikaaleilla, jolloin toimijoiden välille saatiin luotua
aito kilpailuasetelma, kertoo Rambollin konsultti Juha
Parviainen.
Doranova testasi erilaisia kemikaaliyhdistelmiä, jotka
tehostavat pohjaveden oman bakteerikannan kykyä
hajottaa haitta-aineita. Nordic Enviconin ja Fortumin
menetelmät perustuivat reaktiivisiin seinämiin, joissa
haitta-aineet hajoavat pohjaveden liikkuessa luontaisesti niiden läpi.
Vuoden seurannan aikana kaikki kolme pilottia osoittautuivat toimiviksi. Cargotecin hanke antaa vastauksia
maailmanluokan haasteisiin.
– Kasvavia kaupunkeja laajennetaan yhä useammin
vanhoille teollisuusalueille, joiden maaperää ja pohjavettä aikaisempi toiminta on kuormittanut haitta-aineilla.
Pilottihankkeilla voidaan löytää uudistettaville alueille
teknis-taloudellisesti paras mahdollinen puhdistusmenetelmä, Parviainen sanoo.
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JÄTKÄSAARI

JÄTKÄSAAREN KUNNOSTUKSESSA HYÖDYNNETÄÄN PILAANTUNUTTA MAA-AINESTA

Tavarasatamasta eläväksi asuinalueeksi

Pilaantuneen maaperän hyödyntämisellä Helsingin Jätkäsaari on matkalla moderniksi kaupunginosaksi. Kunnostushankkeessa Helsingin kaupungin yhteistyökumppanina on ollut suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll.
JÄTKÄSAARI ON Helsingin lounaiskärkeen rakentuva kaupunginosa,
joka tulee valmistuessaan vuonna
2030 asuttamaan 21 000 ja työllistämään 6 000 ihmistä.
Jätkäsaaren ensimmäiset maaperäselvitykset tehtiin vuonna 2000.
Alueen kunnostustavoite on riskiperusteinen ja sen pilaantunut maa-aines oli päässyt kesään 2018 mennessä lähes täysin hyötykäyttöön.
– Jätkäsaaressa pilaantuneen
maaperän kunnostussuunnittelu
on tehty asemakaava-alueittain.
Liikuntapuistoon on esimerkiksi
myönnetty 80 000 kuution verran
hyödyntämistilaa muun muassa
pilaantumattomalle ja mineraalista
rakennusjätettä sisältävälle maa-ainekselle, kertoo Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelija Johanna
Hytönen.
Rakennustöissä muodostunutta

materiaalia on hyödynnetty myös
muun muassa meritäytöissä, joilla
vanhaa satama-aluetta on laajennettu. Kiviaines ja erilaiset purkumateriaalit ovat tuoneet Jätkänsaareen
runsaasti lisää elintilaa.

Maaperän kunnostuksen
kehitystä tukemassa
Jätkäsaaren pitkäjänteinen työ on
tuottanut tulosta ja uusiokäyttöön
hyödynnetyt kuutiot näkyvät paitsi
kunnostushankkeen hiilijalanjäljessä myös sen kokonaiskustannuksissa.
– Pilaantuneen maa-aineksen
hyödyntämisellä pystyimme kesään
2018 mennessä vähentämään projektin kasvihuonepäästöjä 70–80 %
verrattuna maa-aineksen kaatopaikalle kuljettamiseen. Kustannuksia
puolestaan säästettiin noin 2,5 miljoonaa euroa, Rambollin toimiala-

JÄTKÄSAARI
›› Vanhan tavarasataman tilalle rakentuva kaupunginosa Helsingissä
›› Kunnostusperiaate on riskinarvioperusteinen
›› Alueen pilaantunut maa-aines ja puretut materiaalit hyödynnetty
rakentamisessa
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”

päällikkö Kimmo Järvinen summaa.
Jätkäsaaren hanke on rakennustöidensä ohella pyrkinyt vauhdittamaan alansa lainsäädännön
uudistuksia. Ympäristöhallinnon
MASA-asetuksen uskotaan nopeuttavan huomattavasti maaperän
kunnostustöitä.
Hytönen ja Järvinen ovat yhtä
mieltä siitä, että Clean Soil Finlandin
kaltaiset hankkeet edistävät merkittävästi uusien kestävien maaperän
kunnostusratkaisujen kehittämistä
ja hyödyntämistä.
– Hankkeet antavat mahdollisuuden huomioida maaperän kunnostusprojekteissa muitakin seikkoja
kuin vain kustannukset. Esimerkiksi
erilaisten puhdistusmenetelmien
vertailu on tärkeää, jotta jokaiselle
kohteelle voidaan löytää paras
mahdollinen menetelmä, Järvinen
sanoo.

Kunnostusohjelmat edistävät
merkittävästi uusien, kestävämpien ratkaisujen kehittämistä ja
hyödyntämistä.”

NESTE OYJ

”

Haluamme toimia vastuullisesti puhdistustarpeen ilmaantuessa ja hyödyntää
kestäviä ja ympäristöystävällisiä puhdistusmenetelmiä maaperän suojelemiseksi”

NESTE OYJ KEHITTÄÄ ÖLJYMARKKINOILLE KESTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA

Puhtaan maaperän puolestapuhuja

Neste on yksi maailman aktiivisimmista kestävän kehityksen puolestapuhujista öljy-yhtiöiden maailmassa. Neste
seuraa aktiivisesti maaperän puhdistusmenetelmien kehitystä, koska sen tavoitteena on luoda markkinoille vastuullisia öljytuotevaihtoehtoja. Neste haluaa myös kannustaa alan muita toimijoita kiinnittämään huomiota ympäristön
suojeluun ja siihen liittyvään tutkimukseen.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUKEMINEN ja maaperästä
huolehtiminen ovat tänä päivänä yksiä öljy-yhtiöiden
tärkeimmistä missioista. Suomen suurin öljy-yhtiö Neste
on vuosikymmenten ajan tukenut vihreitä valintoja ja
kehittänyt biopohjaisia polttoaineita jo vuosia. Ilmastopäästöjen vähentäminen on suuressa roolissa yhtiön
kattavassa vastuullisuusraportissa.
1990-luvun alussa Neste laati geohydrologiset selvitykset tuotantolaitoksilleen ja aloitti laajan ja säännöllisen pohjavesitarkkailun. Nesteen jakeluasemilla on
ollut jo 23 vuotta käytössä riskienhallintaohjelma, jossa
tutkitaan vuosittain huoltoasemia ja tehdään tarvittavat
kunnostustyöt.

testaamme kohteessamme samanaikaisesti kahta in
situ -menetelmää, Neste-konsernin ympäristöyksikön
päällikkö Kai Larnimaa kertoo.
Neste on osallistunut muiden öljy-yhtiöiden kanssa
jakeluasemien puhdistushankkeisiin jo kahden vuosikymmenen ajan. Vuonna 2016 päättyneen Suomen
huoltoasemien puhdistusohjelma Soilin puitteissa tutkittiin lähes tuhat ja puhdistettiin noin kuusisataa käytöstä
poistettua asemaa yhteistyössä öljyalan ja ympäristöhallinnon kanssa.
– Haluamme toimia vastuullisesti puhdistustarpeen
ilmaantuessa ja hyödyntää kestäviä ja ympäristöystävällisiä puhdistusmenetelmiä maaperän suojelemiseksi,
Larnimaa summaa.

Neste seuraa tiiviisti maaperän tutkimusta
Uudet maaperän puhdistuksen innovaatiot ovat Nesteelle arvokasta valuuttaa. Viime aikoina Neste on
siirtynyt yhä enemmän in situ -puhdistusmenetelmien
hyödyntämiseen.
– Seuraamme in situ -menetelmien kehitystä aktiivisesti. Pari viikkoa sitten aloitimme kokeilun, jossa

NESTE OYJ
›› Perustettu vuonna 1948 Suomessa
›› Maailman suurin jätteistä ja tähteistä
uusiutuvaa dieseliä valmistava yhtiö
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YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ:

maaperä kuntoon
OLET JUURI LUKENUT JULKAISUN, jossa suomalaiset
yritykset, tutkimuslaitokset ja julkishallinto esittelevät
työtään pilaantuneiden maa-alueiden kestävän riskienhallinnan parissa. Työtä aihepiirin ympärillä on Suomessa tehty määrätietoisesti jo vuosikymmeniä. Mielestäni olemme nyt saavuttaneet vaiheen, jossa voimme
ylpeästi todeta kuuluvamme osaksi edelläkävijöitä ja
suunnannäyttäjiä.
Suomessa puhdas ja turvallinen maaperä huomioidaan laajasti osana maankäyttöä koskevaa toimintaa.
Suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset ovat kehittäneet pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan
lukuisia innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuita, joista monia
he soveltavat itse tai tarjoavat kansainvälisesti. Suomi
onkin jättiläinen kestävyydessä. Kansainvälisesti julkaistavalla sadan kestävimmän yrityksen listalla on tänä
vuonna suomalaisia viiden kärjessä kaksi ja koko listalla
yhteensä kuusi.
Kestävyys on kuitenkin liikkuva maali ja sen täydellinen saavuttaminen on mahdotonta. Kun saavutat yhden
etapin, siintää horisontissa aina uusi. Näin on myös
pilaantuneiden maa-alueiden kestävän riskienhallinnan
osalta. Työ, jota olemme Suomessa tehneet, on hyvä
alku, mutta myös meillä on opittavaa ja matkaa taitettavana. Onneksi suomalaiseen kulttuuriin kuuluu halu oppia uutta, tehdä asioita ja saavuttaa tuloksia yhteistyöllä.
Ruuan ja raaka-aineiden tuotantoon käytettävät maaalueet ovat rajallisia. Yhteinen tavoitteemme on, että
kuluttamisen sijaan kasvatamme alueiden kapasiteettia,
kestokykyä ja joustavuutta. Luodaan yhdessä tulevaisuus, jossa pilaantuneita alueita palautetaan kestävästi
takaisin osaksi tuottavaa ympäristöä.
Pitkäjänteinen työmme yhteisen tulevaisuuden luomiseksi ei voi edetä enää yksin, ja haluammekin antaa
kehittämämme työkalut ja toimintamallit myös muiden
käyttöön. Vastavuoroisesti haluamme oppia teiltä haasteistanne ja tarpeistanne. Pienen maan etu on, että
työskennellessäsi yhden suomalaisen kanssa saat koko
maan osaamisen ketterästi käyttöösi.
Ole rohkea – ota yhteyttä suomalaiseen!
Jarno Laitinen
Projektipäällikkö,
Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelma
Pirkanmaan ELY-keskus
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