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TYÖN TAUSTA 

DATAN 

HALLINTA 
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HALLINTA JA 

KUNNOSTAMINEN 

KÄSITTEELLINEN 

MALLI JA RISKIEN- 

HALLINTA 

IN SITU JA  

ON-SITE 

KUNNOSTUSTEN 

TILAAMINEN 

Pilaantuneiden maa-alueiden kestävää riskinhallintaa yhteiskehitettiin syksyllä 2018 neljässä aiheeltaan toisiaan tukevassa 

työpajassa. Työpajat järjestettiin osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanketta 

yhteistyössä Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys Mutku Ry:n kanssa. Työpajojen toteutuksesta vastasi Pöyry Finland Oy. 

Työpajojen teemat olivat: 



TYÖN 

TOTEUTUSTAPA 

Työpajoissa osallistujat ideoivat aluksi vapaasti työpajan teemaan 

liittyviä olemassa olevia haasteita ja  hyviä nykykäytäntöjä. 

Samankaltaiset aiheet ryhmiteltiin, ja tunnistettuihin haasteisiin 

pyrittiin löytämään olemassa oleva ratkaisu tunnistettujen hyvien 

käytäntöjen joukosta. Tunnistettujen haasteiden sekä haaste-

ratkaisuparien joukosta valittiin jatkoon äänestysprosessilla 

osallistujien kriittisimmäksi tunnistamaa aihetta. 

 

Osallistujat työstivät jokaiseen valittuun aiheeseen visiotilan, 

tunnistivat kehitystarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä sen visiotilan 

saavuttamiseksi, ja hahmottelivat saavutettavaa hyötyä. Kutakin 

aihetta täydennettiin vielä yhteisesti keskustelun pohjalta. 

 

Lopuksi tunnistettiin yhteisessä keskustelussa useaa eri aihetta 

yhdistäviä kehitystarpeita ja toimenpiteitä. Näistä läpileikkaavista 

teemoista yhteiskehitettiin tärkeimmät jatkokehitysaiheet kestävään 

pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnan edistämiseksi.  



TYÖN 

TOTEUTUSTAPA 

4. LÄPILEIKKAAVIEN 

TEEMOJEN 

TUNNISTAMINEN 

1. NYKYTILAN KARTOITUS 
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3. VALITTUJEN AIHEIDEN TYÖSTÄMINEN 

Haasteet (-) Hyvät käytännöt (+) 

2. JATKOKÄSITELTÄVIEN AIHEIDEN VALINTA  



KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA 

JA KUNNOSTAMINEN 

Kestävän kunnostusprosessin vaiheet ja kunnostuksen tavoitteet 

DATAN 

HALLINTA 

KESTÄVÄ 

RISKIEN- 

HALLINTA JA 

KUNNOSTAMINEN 

KÄSITTEELLINEN 

MALLI JA RISKIEN- 

HALLINTA 

IN SITU JA  

ON-SITE 

KUNNOSTAMISEN 

TILAAMINEN 



OSALLISTUJAT 
Osallistuja Organisaatio  

Kim Brander Ramboll Finland Oy 

Elina Hyttinen Suomen Erityisjäte Oy 

Arto Itkonen Sitowise Oy 

Miiro Jääskeläinen Eko Harden Technologies Oy 

Mika Nieminen Tampereen ammattikorkeakoulu 

Oona Niiranen Ramboll Finland Oy 

Petra Pihlainen Vahanen Environment Oy 

Sanna Pyysing Pöyry Finland Oy 

Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 

Lulu Ranne Hämeen ELY-keskus 

Jaana Sorvari Aalto yliopisto 

Marja Tuomela Osuuskunta Bionautit 

Pasi Vahanne FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Työpajojen toteutuksen ideoi Jarno Laitinen (Pirkanmaan ELY-keskus), työpajat 

fasilitoi Anna-Katri Räihä (Pöyry Finland Oy) ja materiaalin dokumentoi sekä raportoi 

Aura Nousiainen (Pöyry Finland Oy). 

 

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 

1. NYKYTILAN KARTOITUS 

Kestävä puhdistaminen on esitetty kansallisessa PIMA ohjeessa (2014) riskienhallinnan keskeisenä osatekijänä. Sen 

perimmäisenä tavoitteena on, että puhdistamisella saavutettavat hyödyt ovat pitkän ajan kuluessa suuremmat kuin toimien 

aiheuttamat haitat, ja että työn lopputulos vastaa riittävällä tavalla kaikkien keskeisten sidosryhmien tarpeita. Kestävässä 

puhdistamisessa pääpaino on prosessissa, jonka perusteella valitaan hankkeeseen soveltuvin puhdistusmenetelmä. 

Yksinkertaisimmillaan prosessissa määritellään laadullisesti puhdistushankkeen tavoitteet ja rajoitteet sekä valitaan ehtoihin 

soveltuvin puhdistusmenetelmä. Moniulotteisimmissa hankkeissa puhdistusmenetelmien vertailu voidaan vastaavasti tehdä 

laskennallisesti käyttäen esimerkiksi elinkaarilaskentaa. 

 

Työryhmässä todettiin kestävän kunnostamisen periaatteisiin kyllä löytyvän tahtoa, mutta käytännön toimia tehdään vähän. Usein 

kyse on liian tiukasta aikataulusta, kokemuksen puutteesta tai siitä, että kestävä kunnostaminen on monille toimijoille melko 

abstrakti käsite. Työryhmän näkemyksen mukaan kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen konkreettisia esimerkkejä tai 

toimintatapoja on tuotava esille , jotta suomalaisessa kunnostuskentässä siirryttäisiin sanoista tekoihin.  

 



Haasteellisiksi aiheiksi datan hallinnan osalta tunnistettiin alla listatut aihealueet.  

Korostetusti merkityt valittiin jatkokäsiteltäviksi työpajassa. Kutakin 

jatkokäsiteltyä aihetta on seuraavilla kalvoilla esitelty yksityiskohtaisemmin. 

 

• Tahtotila 

• Kestävyyden määrittely 

• Arviointimenettely 

• Alueidenkäyttö  

• In situ teknologiat 

 

• Loppusijoitus 

• Byrokratia 

• Prosessin vaiheiden hallinta 

 

 

 

2. JATKOKÄSITELTÄVIEN 

AIHEIDEN VALINTA 

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



TAHTOTILA 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Avoin yhteispeli sekä tiedon ja 

kokemusten jako tekevät kestävistä 

kunnostusmenetelmistä entistä houkut-

televampia kaikille osapuolille. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Asenneilmapiiri, kokemuksen puute ja kestävien 

kunnostustapojen huono ymmärrys heikentävät 

kestävän kunnostamisen periaatteiden konkreti-

soitumista. Alalla on myös epäyhteneviä käsityksiä 

siitä, mitä kestävällä kunnostamisella tarkoitetaan.  

 

Asenteita on parannettava jakamalla kokemuksia 

kestävyyden huomioimisen vaikutuksista 

toteutuneiden hankkeiden tuloksiin sekä kertomalla 

vaihtoehtoisten ratkaisuiden turvallisuudesta. 

Viranomaisen esimerkki ja hallinnon tahtotila ovat 

avainasemassa muutoksen aikaansaannissa. 

Asennemuutokseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

määrittelemällä pilaantuma yhdeksi maaperän 

ominaisuudeksi sen teknisten ja fyysisten 

ominaisuuksien rinnalla. 

 

Tärkeässä roolissa tahtotilan luomisessa on myös 

yhteistyö oppilaitosten, viranomaisten ja yritysten 

välillä, esimerkiksi perus- ja lisäkoulutusta tukevien 

kurssipakettien kautta. Myös ajankohtaiselle 

ohjeistukselle kestävien kunnostusmenetelmien 

suunnittelemiseksi ja soveltamiseksi on tarve. 

 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN 

VISIOTILA 

Kaikki PIMA-kunnostuksen sidos-

ryhmät ovat sitoutuneita noudattamaan 

kestävän riskienhallinnan ja kunnos-

tamisen periaatteita konkreettisella 

tasolla. 

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



KESTÄVYYDEN 

MÄÄRITTELY 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Määritelmä kestävyydestä pilaantunei-

den maa-alueiden riskienhallinnassa ja 

kunnostuksessa on yleisesti hyväksytty 

ja uskottava.  

 

Määritelmä ohjaa toimintaa kohti 

yhteistä päämäärää. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Yhteisen määritelmän luominen edellyttää, että 

määrittelyprosessi osallistaa riittävästi eri sidos-

ryhmiä. Tämä on edellytys sille, että määritelmä 

saavuttaa yleisen hyväksynnän. 

 

Määrittelyprosessin tuloksena tulee syntyä 

kirjallinen tuotos, esimerkiksi opas, jossa on 

määritelty, mitä vähimmäisvaatimuksia kestävän 

riskienhallinnan ja kunnostuksen osalta tulee ottaa 

huomioon pilaantuneiden kohteiden arvioinnissa, 

priorisoinnissa ja kunnostuksessa. Oppaan tulee 

sisältää ohjeita myös siihen, miten ohjeistusta tulee 

tulkita erityyppisissä kohteissa.  

 

Kestävyyden määrittelyn tulee olla muokattavissa 

uuden tiedon, tulkintojen ja tekniikoiden 

muuttuessa.  

 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN 

VISIOTILA 

Suomessa on yhteinen määritelmä 

siitä, mitä kestävyydellä tarkoitetaan 

pilaantuneiden maa-alueiden riskien-

hallinnassa ja kunnostuksessa.  

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



ARVIOINTI-

MENETTELY 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Arviointimenettely ohjaa pilaantuneiden 

kohteiden riskienhallintaan ja käsittelyyn 

kestävillä menetelmillä.  

 

Kunnostustoimia priorisoidaan, jolloin 

turhien kunnostusten määrä vähenee. 

  

Kestävän kunnostuksen lisääntymisellä 

on välillisiä vaikutuksia pilaantuneeseen 

maahan liittyvään yritystoimintaan, kun 

kaivuun perustuva urakointi vähenee ja 

muut kunnostusratkaisut yleistyvät.  

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Kestävyyden arvioinnin tulee ylittää sektorirajat.  

Arvioinnissa huomioidaan kestävän kehityksen 

lähtökohdat, määritellään millä laajuudella ja 

aikajänteellä arviointi suoritetaan sekä osallistetaan 

tärkeät sidosryhmät. Jotta kestävän kehityksen 

periaatteet otettaisiin kattavasti huomioon, on 

riskienhallinnan ja kunnostamisen taloudellisten 

näkökohtien ohella arvioitava myös vaikutuksia 

ympäristöön sekä ihmisten sosiaaliseen ja 

kulttuuriseen hyvinvointiin.  

 

Pilaantuneen maan kunnostuksen parissa toimivien 

osapuolten tulee kehittää yhdessä menettelytapa, 

jolla näiden osatekijöiden kestävyyttä voidaan 

arvioida kohdekohtaisessa viitekehyksessä.  

 

Toimijoita tulee ohjeistaa ja kouluttaa tekemään 

kestävyyden arviointia osana kohteen 

riskienhallinnan tai kunnostustavan suunnittelua. 

Arviointimenettelyn käyttöönoton vaikutuksia tulee 

seurata, ja mahdolliset puutteet ottaa huomioon 

arviointimenettelyn kehityksessä. 

 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN 

VISIOTILA 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostami-

sessa sovelletaan yleisesti hyväksyttyä 

kestävyyden arviointi-menettelyä.  

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



ALUEIDEN-

KÄYTTÖ 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Rahaa, aikaa, pilaantuneiden maamassojen 

kuljetuksia, ja neitseellistä maa-ainesta 

säästetään, kun kestävä riskienhallinta 

huomioidaan alueidenkäytön suunnittelussa.  

 

Alueiden loppukäyttäjät suhtautuvat kestäviin 

riskinhallintakeinoihin myönteisemmin, kun ne 

on määritelty jo maankäytön suunnittelun 

alkuvaiheessa. 

 

Kestävän riskinhallinnan arviointi 

yleiskaavoituksen yhteydessä pakottaa 

arvioimaan kestävän kehityksen periaatteita 

alueiden suunnittelussa. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on 

huomioitu kiertotaloustavoitteet ja määritelty, että 

asuinympäristöjen tulee olla terveellisiä ja turvallisia. 

Pilaantuneista maa-alueista johtuvaa riskin-

hallintatarvetta siinä ei kuitenkaan ole tarkasteltu. 

Kestäviä maaperän riskienhallinta- ja kunnostus-

toimia olisi mielekästä harkita yleiskaavavaiheessa 

tehtävän PIMA-kohteiden selvityksen ohessa. 

Tässä vaiheessa toteutuskelpoisten kestävien 

ratkaisuiden määrä on suurempi. 

 

Asemakaavavaiheessa tulisi ottaa huomioon in situ 

ja on-site ratkaisujen käyttö alueen rakentamisen 

yhteydessä, sekä huomioida laajojen, kerralla 

kehitettävien PIMAa sisältävien alueiden oheen 

maamassojen välivarastointikenttiä. Kunnat voisivat 

tukea kestävien riskinhallinta- ja kunnostus-

ratkaisujen käyttämistä taloudellisesti osoittamalla 

ratkaisuja hyödyntäville kiinteistöille vero- tai 

vuokrahelpotuksia. 

 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN 

VISIOTILA 

Alueidenkäytön suunnittelussa ennakoidaan 

pilaantuneet maa-alueet jo varhaisessa 

vaiheessa, jolloin kestävien riskienhallinta- ja 

kunnostusmenetelmien käyttö on laaja-

mittaista.  

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



IN SITU -

TEKNOLOGIAT 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

In situ ratkaisujen laajempi soveltaminen 

johtaa nykyistä kestävämpään kunnostukseen 

Suomessa.  

 

Pilotoinnilla saatu kokemus tuo luottamusta 

tekniikkoihin, jolloin niistä tulee kunnostuksen 

tilaajalle varteenotettava vaihtoehto. 

Lisääntynyt in situ tekniikoiden käyttö  luo 

edellytykset uusille, monimuotoisille 

rahoitusmalleille. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Jotta in situ-kunnostukset olisivat varteenotettava 

kunnostusvaihtoehto, tarjolla tulee olla toimivaksi 

todistettuja kunnostusmenetelmiä. Menetelmien 

käytön edistämiseksi julkisen sektorin tulee lisätä in 

situ menetelmien käyttöä kunnostushankinnoissaan, 

sekä tarjota mahdollisuuksia uusien tekniikoiden 

pilotointeihin. Nyt päättyvän pilaantuneiden maa-

alueiden kokeiluohjelman innovatiivisia ja kestäviä 

hankkeita suosivan rahoitusmallin toivotaan saavan 

jatkoa. 

 

Menetelmäosaamista ja -kehitystä voitaisiin edistää 

perustamalla kunnostettavien koealueiden verkosto, 

joissa on mahdollista kokeilla valtion omistamissa 

oikeissa PIMA-kohteissa uusia tekniikoita 

pitkäjänteisesti. Pilottihankkeissa tapahtuva avoin 

tiedonvaihto koealueiden välillä lisää osaamista ja 

yhteistyötä. Koealueilla toimiviksi todetut tekniikat 

voidaan verifioida sertifikaateilla, jolloin tilaaja voi 

luottaa menetelmän toimivan määritellyissä 

olosuhteissa. 

 

Lisääntyneiden in situ-kunnostusten vuoksi myös 

niiden rahoituksesta voidaan luoda uutta 

liiketoimintaa. Kunnostusprojekteille tulee 

hahmotella monimuotoisia rahoitusmalleja, joissa 

rahoitusvastuu voi olla kohteen omistajan tai 

rakennuttajan sijaan esimerkiksi kunnostajalla tai 

yritysten yhteenliittymällä. 

 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN 

VISIOTILA 

In situ-tekniikoita arvioidaan ensisijaisena 

vaihtoehtona pilaantuneiden kohteiden 

kunnostuksen suunnittelussa.  

 

Suomesta on muotoutunut kansainvälisesti 

houkutteleva ympäristö uusien in situ 

menetelmien pilotointiin ja validointiin. 

Osaamisen lisääntyminen on mahdollistanut 

uusien liiketoimintamallien ja kansainvälisten 

cleantech yritysten syntymisen.  

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



4. LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT 

SITOUTTAMINEN 

ARVOJEN JA 

HYÖTYJEN KAUTTA 

OHJEISTUS JA 

KOULUTUS 

JULKISET 

HANKINNAT 

Työpajassa löydettiin kolme aiheita läpileikkaavaa teemaa. Näiden teemojen pohjalta tehtävä jatkokehitys tuottaisi laajaa hyötyä kaikille kestävän pilaantuneiden 

maa-alueiden riskienhallinnan ja kunnostamisen sidosryhmille. 

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



STANDARDOITU DOKUMENTAATIO TAPA 
OHJEISTUS JA KOULUTUS 

Kestävyydelle tulee luoda yhteisesti uskottava määritelmä, johon pohjautuva menettelytapaohje kestävyyden arviointimenettelyyn ohjaa pilaantuneiden 

kohteiden kestävään kunnostamiseen. Ohjeistuksessa tulee kuvata kytkennät muihin maankäyttöä ohjaaviin laajoihin kokonaisuuksiin, kuten 

alueidenkäyttötavoitteisiin ja eri kaavatasoihin. Tiedonjakoa ja yhteistyötä tulee lisätä erityisesti julkisen sektorin rahoittamissa hankkeissa, paitsi 

asiantuntijoiden kesken, myös oppilaitosten, tutkijoiden ja viranomaisten suuntaan. PIMA-asiantuntijoita koulutetaan kestävän kunnostamisen 

periaatteisiin järjestämällä yhteisiä kursseja oppilaitosten kanssa.  

SITOUTTAMINEN ARVOJEN JA HYÖTYJEN KAUTTA 

Kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyötynäkökulmat tulee tehdä näkyväksi avoimella tiedonjaolla. Kestävyyden periaatteita ja hyötyjä voidaan  

vakiinnuttaa sisällyttämällä kestävyyden arviointi osaksi kunnostussuunnittelua. Kestävien toimintamallien mahdollistamalle kustannustehokkuudelle, 

ympäristöystävällisyydelle ja ihmisten lisääntyneelle hyvinvoinnille tulee  olla määrittää  ymmärrettävät vertailuarvot . Näin  arvoihin ja tietoon pohjautuvien 

päätösten tekeminen helpottuu. Tiedon viemisen oikeassa muodossa oikeille sidosryhmille vaatii PIMA asiantuntijoiden lisäsi sosiologien osaamista ja 

media-ammattilaisten osallistumista keskusteluun.  

JULKISET HANKINNAT 

Julkisen sektorin sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin tulee osoittaa konkretian kautta. Tämä toteutuu esimerkiksi ottamalla 

kestävyysnäkökulmat osaksi päätöksentekoa pilaantuneiden kohteiden riskienhallinnan tai kunnostuksen vaihtoehtoja tarkastellessa. Valtion tulisi myös 

edistää innovaatioita ja koetoimintaa, esimerkiksi toteuttamalla pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen koekenttäverkosto, jossa voidaan toteuttaa 

pitkäjänteisesti innovatiivisia hankkeita ja validoida in situ-kunnostusmenetelmiä. 

KESTÄVÄ RISKIENHALLINTA JA KUNNOSTAMINEN 



KÄSITTEELLINEN MALLI JA 

RISKIENHALLINTA 

Käsitteellisen mallin ja riskinarvioinnin käytäntöjen yhtenäistäminen eri toimijoiden välillä 

DATAN 

HALLINTA 

KESTÄVÄ 

RISKIEN- 

HALLINTA JA 

KUNNOSTAMINEN 

KÄSITTEELLINEN 

MALLI JA RISKIEN- 

HALLINTA 

IN SITU JA  

ON-SITE 

KUNNOSTAMISEN 

TILAAMINEN 



KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 

OSALLISTUJAT 

Työpajojen toteutuksen ideoi Jarno Laitinen (Pirkanmaan ELY-keskus), työpajat 

fasilitoi Anna-Katri Räihä (Pöyry Finland Oy) ja materiaalin dokumentoi sekä raportoi 

Aura Nousiainen (Pöyry Finland Oy). 

 

Osallistuja Organisaatio  

Jussi Kuusola Granlund Oy 

Maarit Korhonen FCG Oy 

Maarit Joukainen Pirkanmaan ELY-keskus 

Kimmo Järvinen Ramboll Finland Oy 

Satu Järvinen Helsingin kaupunki 

Ilkka Närhi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Marja Palmroth Tampereen teknillinen yliopisto 

Sanna Pyysing Pöyry Finland Oy 

Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 

Emilia Pöyry Ramboll Finland Oy 

Jussi Reinikainen Suomen ympäristökeskus 

Jaanan Sorvari Aalto yliopisto 

Milja Vepsäläinen Vahanen Oy 

Minna Vesterinen Sitowise Oy 



1. NYKYTILAN KARTOITUS 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 214/2007, jonka hengessä 

maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava riskinarvioon. Riskinarvioinnissa voidaan hyödyntää 

ympäristötutkimuksissa mitattuja haitta-ainepitoisuuksia vertaamalla niitä PIMA-asetuksen ohjearvoihin. Ohjearvot eivät 

kuitenkaan ole juridisesti sitovia, vaan niiden tarkoitus on auttaa kohdekohtaisessa arvioinnissa, jossa otetaan huomioon alueen 

nykyinen ja tuleva käyttö, sekä lähtötietojen laatu ja soveltuvuus riskinarviointiin. 

 

Työpajassa ongelmallisena pidettiin ohjearvojen kaavamaista käyttöä ja liiallista nojaamista laskennan käyttöön riskinarviossa. 

Riskinarvioinnin luotettavuuteen vaikuttaa suuresti sen laatijan osaaminen. Yksittäisten konsulttien ja viranomaisten tulkinnat 

riskinarvioinnin tavoitteista saattavat olla toisistaan eriäviä. Käytäntöjen yhtenäistämistä pidettiin työpajassa ensiarvoisen 

tärkeänä.  Eri sidosryhmien luottamus riskinarvioinnissa saavutettuihin päätelmiin lisääntyy, kun epävarmuustekijöitä hallitaan 

luomalla yhdenmukaiset, yksilön tulkinnasta riippumattomat  ohjeet riskinarvioinnin laatijalle. Työpajan osallistujat totesivat, että 

nykyisten puutteiden kehittämiseen on reilusti tahtoa ja osaamista 

 

KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



Haasteellisiksi aiheiksi datan hallinnan osalta tunnistettiin alla listatut aihealueet.  

Korostetusti merkityt valittiin jatkokäsiteltäviksi työpajassa. Kutakin 

jatkokäsiteltyä aihetta on seuraavilla kalvoilla esitelty yksityiskohtaisemmin. 

 

• Tutkimusten rooli 

• Osaaminen 

• Käytäntöjen yhtenäisyys 

• Ohjearvojen rooli 

• Käsitteellinen malli 

• Laskennan käyttö riskinarvioinnissa 

• Muut arvot 

 

• Vaikeus 

• Aikajänne ja kestävyys 

• MATTI-tietokanta 

• Prosessin jäykkyys 

 

 

2. JATKOKÄSITELTÄVIEN 

AIHEIDEN VALINTA 

KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



TUTKIMUSTEN 

ROOLI 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Tarkoituksenmukaisesti toteutetut 

laadukkaat tutkimukset johtavat 

luotettavampaan riskinarviointiin, ja 

toimijoiden on helpompaa tehdä 

perusteltuja päätöksiä kestävistä 

riskinhallinta- tai kunnostustoimista. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Pilaantuneisuuden arviointi on mahdotonta, ellei 

pilaantuman laajuudesta, haitta-aineiden määristä 

sekä kohteen geohydrologiasta ole saatavissa 

riittävästi oikeaa tietoa. Laajat maaperätutkimukset 

ovat kuitenkin kalliita, joten tutkimuksia tehdään 

usein vähimmäisvaatimuksien mukaan. Tämän 

vuoksi on mahdollista, että pilaantuman laajuus 

paljastuu vasta myöhemmin, ja kohteen 

käsitteellinen malli ja riskinarvio perustuvat väärille 

oletuksille.  

 

Jos on todennäköistä, että kohteessa ilmenee 

ympäristö- tai terveysriski, tulee aina panostaa 

laadukkaisiin ja riittävän laajoihin maaperä- ja 

pohjavesitutkimuksiin. Tämä parantaa paitsi 

riskinarvioinnin laatua, niin myös vähentää 

kunnostuksen taloudellisia epävarmuuksia.  

 

VISIOTILA 

Riskinarvioinnissa kohdetutkimus ja 

tutkimusten laatu ovat avain-

asemassa. 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



OSAAMINEN 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Osaamisen lisääntyessä käsit-

teellisissä malleissa ja riskin-

arvioinneissa osataan esittää 

kestävän riskienhallinnan ja 

kunnostuksen kannalta oleelliset 

asiat.  

 

Sertifiointijärjestely lisäisi toiminnan 

luotettavuutta ja uskottavuutta. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Kattavan käsitteellisen mallin ja riskinarvioinnin 

laatiminen vaatii erikoisosaamista, mutta 

riskinarvioinnin laatijoille ole määritelty laatu- tai 

osaamiskriteerejä. Osaamisen lisääminen ja 

tasapäistäminen tulee aloittaa oppilaitoksista, joissa 

PIMA-osaamiseen liittyvään koulutukseen tulisi 

sisältää PIMA-prosessiin liittyvää riskinarviointia. 

Kokeneemmille PIMA-töiden tekijöille tulisi tarjota 

mahdollisuus vapaaehtoiseen riskinarvioinnin 

sertifikaattiin, jonka sisältö ja vähimmäisvaatimukset 

määritettäisiin PIMA-sidosryhmien yhteisellä 

panoksella.  

 

Sertifioinnilla voitaisiin osoittaa toimijan, konsultin tai 

viranomaisen riskinarvio-osaaminen. Sertifikaatin 

voimassaoloaika ja uusimistarve määriteltäisiin 

yhteisesti. Sertifikaatteja voisi myöntää jokin 

riippumaton taho, esimerkiksi SYKE tai MUTKU Ry. 

Sidosryhmien riskinarviointiymmärrystä voi lisätä 

kouluttamalla sidosryhmien avainhenkilöitä, 

esimerkiksi kaavoittajia.  

VISIOTILA 

Käsitteellisen mallin ja riskin-

arvioinnin osaamista vahvistamaan 

perustetaan koulutus- tai 

pätevöitymisjärjestelmä.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



KÄYTÄNTÖJEN 

YHTENÄISYYS 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Yhtenäinen menettely johtaa 

kestävään riskienhallintaan, jossa ei 

synny ristiriitatilanteita tai vääriä 

tulkintoja. Päätöksenteon resurssit 

ohjautuvat oikein. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Eri konsulttien tuottamissa käsitteellisissä malleissa 

ja riskinarvioissa painotetaan eri asioita. Myös 

viranomaiset tulkitsevat ja arvioivat riskinarviointeja 

henkilökohtaisen kokemuksensa ja asenteidensa 

kautta. Tämän vuoksi alalla vallitsee eriäviä 

käytäntöjä, jotka saattavat yli- tai aliarvioida 

riskiperusteisen kunnostamisen tarpeellisuutta.  

 

Käytäntöjä voidaan yhtenäistää kouluttamalla 

konsultteja ja viranomaisia käsitteellisen mallin ja 

riskinarvion tarkoituksesta. Koulutuksen sisällön 

selvittämiseksi tulisi ensin tehdä seurantaa 

käsitteellisen mallin sekä erityyppisten 

riskinarviointien käytöstä, jotta mahdolliset puutteet 

havaitaan. Koulutuksen saaneet henkilöt voidaan 

verifioida esimerkiksi sertifiointijärjestelmällä.  

 

Sertifiointijärjestelmän tulee kehittyä tarpeiden 

mukaisesti, ja koulutuksen sisältöä muuttaa 

joustavasti. Käytäntöjen yhtenäisyyden 

varmentamiseksi tulisi jatkossakin seurata 

menettelytapoja, ja käytännöstä poikkeamista tulisi 

saada jokin sanktio.  

VISIOTILA 

Käsitteellisen mallin ja riskin-

arvioinnin laatijoilla on käytössään 

laadukkaat, yhtenäiset käytännöt.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



OHJEARVOJEN 

ROOLI 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Päätöksenteon luotettavuus 

paranee, kun kohdekohtainen 

riskinarviointi tunnistetaan ensi-

sijaiseksi arviointiperusteeksi, ohje-

arvojen soveltaminen on 

yhdenmukaista ja kaikki osapuolet 

ymmärtävät ohjearvojen määritys-

perusteet. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Ohjearvot on luotu päätöksenteon tueksi 

pilaantuneista maa-alueista aiheutuvan ympäristö- 

tai terveysriskin arviointiin. Ensisijaisesti arvioinnin 

pitäisi kuitenkin perustua kohdekohtaiseen 

riskinarviointiin. Jotta tulkinnat riskeistä, 

kunnostustarpeista ja tavoitteista olisivat yhtenäisiä, 

on ohjearvojen soveltamista toissijaisena 

arviointikehyksenä selkeytettävä ja yhden-

mukaistettava. 

 

PIMA asetuksessa esitettyjen kynnys- ja 

ohjearvojen soveltamisessa huomioidaan kohteen 

nykyinen tai tuleva maankäyttö soveltamalla 

tiukempia haitta-aineiden ohjearvoja herkille alueille. 

Käytännössä kuitenkin pilaantuneet maat 

puhdistetaan usein alempien ohjearvojen 

mukaisesti huolimatta maankäytön sallimista 

korkeammista ohjearvoista.  

 

Jos ohjearvoja ei sovelleta niiden hengen 

mukaisesti, tulee niiden käytölle luoda selkeät 

säännöt. Ohjeistuksessa tulee huomioida milloin 

ohjearvojen käyttö on perusteltua, ja mitkä seikat 

tulee ottaa huomioon kohteen arvioinnissa. 

Ohjearvojen oikeanlaista käyttöä voidaan edistää 

luomalla tarpeellista lisäohjeistusta yhteisesti 

konsulttien ja viranomaisten kesken. 

VISIOTILA 

Ohjearvot ovat tarkoituksen-

mukaisia, ja niiden tulkinta on 

vaivatonta. 

 

Ohjearvoja tulkitsevilla viran-

omaisilla on yhtenevä käsitys 

ohjearvojen velvoittavuudesta.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



KÄSITTEELLINEN 

MALLI 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Turhilta kunnostuksilta ja 

kustannuksilta vältytään, kun 

käsitteellinen malli osoittaa 

luotettavasti, selkeästi ja läpinäkyvästi 

sidosryhmille PIMA-kohteen todelliset 

riskit. Käsitteellinen malli toimii 

tavoitteiden seurannan työkaluna 

projektin alusta loppuun asti. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Käsitteellisen mallin ottaminen riskinarvioinnin 

keskiöön vaatii yhtenäisempiä käytäntöjä siitä, mitä 

seikkoja ja millä laajuudella käsitteellisessä mallissa 

kuvataan. Jotta laadukkaasti tehtyä käsitteellistä 

mallia hyödynnettäisiin nykyistä enemmän, sen 

käyttöön tulee johdattaa esimerkiksi ohjaamalla tai 

velvoittamalla sen sisällyttämistä riskinarvioon.  

 

Mallien luomista helpottamaan kerätään 

riskinarvioinnin laatijoille yhteiseen käyttöön 

mallipohjia. Koska pilaantuneet kohteet ovat 

keskenään erilaisia, mallipohjat ovat 

esimerkinomaisia ja niiden muokkaamiseen 

kannustetaan. Käsitteellinen malli tarkentuu 

jatkuvasti projektin edetessä ja uuden tiedon 

karttuessa.  

VISIOTILA 

Käsitteellinen malli on riskinarvioinnin 

perusta ja sitä käytetään sujuvasti.  

 

Käsitteellistä mallia hyödynnetään 

työkaluna paitsi viestimään riskejä, 

myös muita kestävän kehityksen 

mukaisia arvoja. 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



LASKENNAN 

KÄYTTÖ RISKIN-

ARVIOINNISSA 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Ohjearvoihin nojaavat riskipäätelmät 

vähenevät, kun laadukas, hyvin 

dokumentoitu, realistinen ja 

tarkoituksenmukainen riskinarvio ohjaa 

päätöksentekoa. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Kestävän riskienhallinnan puitteissa voidaan 

pilaantuneet alueet toisinaan jättää kunnostamatta. 

Jotta kunnostamatta jättämisestä aiheutuvat riskit 

olisi tunnistettu oikein, on riskinarvioinnin oltava 

luotettava ja tuotettava riittävän tarkkaa tietoa 

päätöksenteon tueksi. Laskennan laadukkaaseen 

käyttöön osana riskinarviointia tarvitaan 

erikoisosaamista, jotta laskentaan perustuvat 

riskinarviointimenettelyn tulokset osataan tulkita 

oikein. Ammattitaitoinen riskinarvioinnin laatija arvioi 

mm. tarvittavat laskentaparametrit, käytettävissä 

olevan datan laadun ja kohdekohtaiset 

epävarmuustekijät. Laskennan tulos ei saa olla 

kunnostuspäätöksen ainoa kriteeri.  

 

Laskennan merkityksen ja roolin selventämiseksi 

tulisi järjestää lisäkoulutusta riskinarviointien 

tekijöille ja hyödyntäjille. Koulutuksessa tulisi 

keskittyä merkittävimpien laskentaparametrien 

vaikutuksiin ja herkkyysparametrien merkitykseen 

laskennan lopputuloksessa. Myös näytteenoton 

laatu vaikuttaa laskennassa käytettäviin 

parametreihin ratkaisevasti.  

 

Konsultit voisivat kehittää riskinarvioinnin laatua 

sisäisellä laaduntarkistuksella. Myös konsulttien 

väliseen vertaisarviointiin tulisi kannustaa. 

 

VISIOTILA 

Laskennan rooli riskinarvioinnissa on 

tukea riskinhallinnan toimenpiteiden tai 

kunnostuksen mitoitusta.  

 

Laskennan laatijat osaavat perustella 

ja dokumentoida käyttämänsä 

lähtötiedon ja raportoida tulokset 

ymmärrettävällä tavalla.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



MUUT ARVOT 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Kunnostushankkeissa huomioidaan 

ympäristö- ja terveysriskien lisäksi 

tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset 

vaikutukset kokonaisvaltaisesti. Tämä 

lisää kestävien kunnostusten 

sosiaalista hyväksyntää. 

 

Riskienjako ja epävarmuudet on 

määritelty. Selkeät pelisäännöt 

rohkaisevat soveltamaan uusia 

riskinhallinta- ja kunnostusratkaisuja.  

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Kestävä riskienhallinta ja kunnostus nojaavat 

haitallisten ympäristö- tai terveysvaikutusten sekä 

teknisten-, taloudellisten-, ympäristö- ja sosiaalisten 

vaikutusten minimointiin. Jotta toteutettavia 

toimenpiteitä voidaan sanoa kestäväksi, kaikki 

perusperiaatteet tulisi huomioida. Usein 

kunnostustarpeen määrittäminen tai kunnostus-

tavan suunnitelmat tehdään kuitenkin kunnostuksen 

tilaajan toiveesta tai viranomaisen vaatimuksesta 

perustuen vain yksittäisiin tavoitteisiin.  

 

Jotta kestävyyden periaatteet toteutuisivat, tulee 

konsultin, viranomaisen ja muiden tahojen viestiä 

muiden arvojen merkityksestä ja hyödyistä tilaajalle. 

Vain tekemällä osapuolten arvot näkyviksi, voidaan 

suunnitella ratkaisuja jotka tukevat näiden 

toteutumista. Lisäksi kestävyyden huomioiminen 

mahdollistaa hankkeen vaikutusten laajemman 

viestinnän eri sidosryhmille ja tukee mahdollisten 

riskihallintaratkaisujen sosiaalista hyväksyttävyyttä. 

 

VISIOTILA 

Tunnustetaan ja tunnistetaan, että 

kunnostustarpeen arvioinnissa on 

huomioitava ympäristö- ja terveys-

riskien lisäksi muita arvoja, kuten 

esimerkiksi imago, sosiaaliset 

vaikutukset, taloudelliset vastuut tai 

vastuut riskinarvioinnin epävarmuuk-

sista.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



4. LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT 

KÄSITTEELLISEN 

MALLIN 

VELVOITTAVUUS 

OSAAMINEN, 

YMMÄRRYS JA 

KOULUTUS 

RISKINARVIO-

PROSESSIN 

SOVELTAMISEN 

KÄYTÄNNÖT 

Työpajassa löydettiin kolme aiheita läpileikkaavaa teemaa. Näiden teemojen pohjalta tehtävä jatkokehitys tuottaisi laajaa hyötyä kaikille kestävän pilaantuneiden 

maa-alueiden riskienhallinnan ja kunnostamisen sidosryhmille. 

KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



STANDARDOITU DOKUMENTAATIO TAPA 
OSAAMINEN, YMMÄRRYS JA KOULUTUS 

Käsitteellisen mallin ja riskinarvioinnin laatiminen vaatii konsultilta riittävästi ymmärrystä, jotta tarvittavat asiat huomioidaan ja tunnistetaan esimerkiksi 

näytteenoton laadun ja laskennan käytön vaikutukset lopputulokseen. Myös riskinarviointien perusteella päätöksiä tekevillä viranomaisilla on 

epäyhtenäisiä käytäntöjä ja tulkintoja riskinarviosta. Riskinarviointiprosessin käytäntöjen toimivuutta on seurattava epäkohtien havaitsemiseksi ja 

käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Epäkohtien vähentämiseksi riippumattomat tahot järjestävät sertifiointikoulutusta, mikä lisää riskinarviointien luotettavuutta. 

Riskinarviointien laatua ja luotettavuutta parannetaan vertaisarviointimenettelyllä. 

KÄSITTEELLISEN MALLIN VELVOITTAVUUS 

Käsitteellinen  malli perustuu riittävän laajoihin ja laadukkaisiin tutkimuksiin. Se ohjaa riskinarvioinnissa tarkasteltavia seikkoja, ja päivittyy tiedon 

karttuessa ja PIMA-prosessin edetessä. Jotta  käsitteellisiä malleja olisi vaivatonta tulkita, tulee riskinarvioitsijoiden käyttöön kerätä yhteisiä mallipohjia, 

joiden muokkaamista kuhunkin kohteeseen soveltuvaksi kannustetaan.  Käsitteellinen malli on erinomainen työkalu, kun halutaan viestiä  haitta-aineista 

aiheutuvia riskejä  ja mahdollisten kunnostustoimenpiteiden tavoitteita viranomaiselle ja muille sidosryhmille. Koska laadukas käsitteellinen malli on 

riskinarvioinnin keskeinen osa, sen käyttöön ohjataan riittävällä koulutuksella ja tarvittaessa hallinnollisin keinoin.  

RISKINARVIOPROSESSIN SOVELTAMISEN KÄYTÄNNÖT 

Riskinarvioiden sisältö ja siinä huomioitavat seikat tulee harmonisoida. Ohjeistusta on tuotettava prosessin jokaiseen vaiheeseen. Riskinarviointiin 

vaikuttavat muut kuin ympäristö- ja terveystekijät, kuten esimerkiksi sosiaaliset vaikutukset, imago- ja vastuukysymykset on tunnistettava ja huomioitava. 

Käsitteellisen mallin on perustuttava riittäviin ja oikeanlaisiin maastotutkimuksiin. Arvioinnissa mahdollisesti käytettävä laskenta on tehtävä läpinäkyvästi, 

ja laskentaparametrit ja laskentavaiheet on dokumentoitava. Kaikki prosessissa syntyvien dokumenttien formaatin on oltava yhdenmukaisia, jotta 

viranomainen ja muut sidosryhmät voisivat tulkita niitä vaivatta. 

KÄSITTEELLINEN MALLI JA RISKIENHALLINTA 



IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN 

TILAAMINEN 

In situ ja on-site –töiden urakkamuodon selventäminen ja malliasiakirjojen muoto 

DATAN 

HALLINTA 

KESTÄVÄ 

RISKIEN- 

HALLINTA JA 

KUNNOSTAMINEN 

KÄSITTEELLINEN 

MALLI JA RISKIEN- 

HALLINTA 

IN SITU JA  

ON-SITE 

KUNNOSTAMISEN 

TILAAMINEN 



OSALLISTUJAT 

Työpajojen toteutuksen ideoi Jarno Laitinen (Pirkanmaan ELY-keskus), työpajat 

fasilitoi Anna-Katri Räihä (Pöyry Finland Oy) ja materiaalin dokumentoi sekä raportoi 

Aura Nousiainen (Pöyry Finland Oy). 

 

Osallistuja Organisaatio  

Petri Heino Pirkanmaan ELY-keskus 

Teemu Hourula Puolustushallinnon rakennuslaitos 

Johanna Hytönen Helsingin kaupunki 

Kimmo Järvinen Ramboll Finland Oy 

Reija Kalajo Puolustushallinnon rakennuslaitos 

Petra Pihlainen Vahanen Environment Oy 

Kalle Putula Sitowise Oy 

Jukka Tengvall Ramboll Finland Oy 

Risto Tilli FCG Oy 

Miikka Tunturi Osuuskunta Bionautit 

Jussi Virtanen FCG Oy 

IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



1. NYKYTILAN KARTOITUS 

Kestävä puhdistaminen edellyttää useasti in situ ja on-site menetelmien soveltamista, joiden hankinta ja toteuttaminen poikkeavat 

tavanomaisesta maanrakentamisesta. Lisäksi puhdistustyön toteutustavasta riippuu, voidaanko toteuttajaksi valita 

rakennusurakoitsija vai in situ ja on-site puhdistuksiin erikoistunut palveluntarjoaja. In situ ja on-site puhdistushankinnoissa tulee 

huomioida menetelmien erot suhteessa maankaivuulla toteutettavaan puhdistukseen. Kestävän puhdistuksen sekä in situ ja on-

site puhdistusten erot nousevat hankinnan taustalla olevasta tavoitteenasettelusta, puhdistustyön teknisistä kriteereistä, tulosten 

mittaamisesta ja seurannasta sekä raportoinnista. Puhdistushankkeen vastuisiin ja kustannusriskeihin vaikuttavat myös 

urakkamuoto ja rajaukset, jotka voivat in situ ja on-site puhdistuksissa erota maanrakennusurakoinnista. 

 

Työryhmässä todettiin tilaamisprosessin olevan monimutkainen ja epävarma sekä tilaajalle että urakoitsijalle. Näistä tekijöistä 

johtuen kaivutyönä toteutettavan kunnostuksen tilaaminen on houkuttelevampaa. Urakkamallin valinnasta ja puhdistuksen 

tavoitteiden asettamisessa tarvitaan yhteisiä käytäntöjä ja malliasiakirjoja, jotta tilausprosessi sujuvoituisi. Toisaalta työryhmä 

totesi, että in situ ja on-site –puhdistukset ovat monimutkaisempia ja monimuotoisempia kuin massanvaihto, jolloin yhtenevän 

ohjeistuksen laatiminen voi olla haastavaa. 

 

IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



Haasteellisiksi aiheiksi datan hallinnan osalta tunnistettiin alla listatut aihealueet.  

Korostetusti merkityt valittiin jatkokäsiteltäviksi työpajassa. Kutakin 

jatkokäsiteltyä aihetta on seuraavilla kalvoilla esitelty yksityiskohtaisemmin. 

 

• Ennakkosuunnittelu 

• Tavoitteiden määrittäminen 

• Hinnoittelu 

• Laadun huomioiminen 

• Urakkamuoto 

• Prosessinhallinta ja aikataulu 

 

• Osaaminen ja asiantuntemus 

• Rohkeus 

• Hankinnan kokemus 

 

 

2. JATKOKÄSITELTÄVIEN 

AIHEIDEN VALINTA 

IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



ENNAKKO-

SUUNNITTELU 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Riittävä ennakkotieto mahdollistaa 

että in situ ja on-site kunnostuksien 

hyödyntäminen lisääntyy ja hankkeet 

pysyvät paremmin aikataulu- ja 

kustannusraameissa. Myös kaikki 

tarpeelliset sidosryhmät ymmärtävät 

projektin tavoitteet, ja kunnostuksen 

lopputuloksen saavuttaminen on 

varmempaa. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Kestävä riskienhallinta ja kunnostaminen ovat sitä 

helpompia, mitä parempaan ennakkotietoon 

kohteen ja pilaantuman ominaisuuksista se 

perustuu. Laajat maastotutkimukset ja syntyvän 

tiedon käsittely ja analysointi ovat kuitenkin kalliita. 

Tilaajien tulee ymmärtää kestävän riskienhallinnan 

ja kunnostusten kustannusrakenne, jossa 

alkuinvestointi tutkimusvaiheeseen mahdollistaa 

kustannushyödyt projektin loppuvaiheessa.  

 

Tilaajan intresseissä on olla tietoinen myös in situ ja 

on-site –kunnostusten mahdollistamista muista 

arvoista, kuten ekologisista ja sosiaalisista 

hyödyistä. Hankkeen suunnitteluun tulisi ottaa 

aikaisessa vaiheessa mukaan oleellisia 

sidosryhmiä, esimerkiksi viranomainen ja alueen 

loppukäyttäjiä. Avoimella keskustelulla ja riskien 

kuvaamisella kunnostuksen epävarmuustekijöiden 

ja maahan mahdollisesti jätettävien haitta-aineiden 

aiheuttama pelko vähenee. Kun viranomainen on 

tietoinen kunnostuksen lähtökohdista jo 

alkuvaiheessa, on toden-näköisempää, että 

kunnostus voidaan tehdä myös avoimemmalla 

suunnitelmalla, joka sallii adaptiivisemman 

lähestymisen projektin aikana. Yhteisymmärrys 

mahdollistaa myös tavoitteidenasettelun joka nojaa 

muuhun kuin haitta-aineen pitoisuusarvoon. 

 

VISIOTILA 

Ennakkosuunnittelulla ohjataan riittävän 

kattavien ja monipuolisten tutkimusten 

tekemiseen. 

 

Tutkimuksissa huomioidaan in situ ja on-

site kunnostusten vaatima kohdetieto. 

Tutkimista ja kunnostamista lähestytään 

adaptiivisesti ja tuloksia arvioidaan myös 

muuten kuin numeerisesti. 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



TAVOITTEIDEN 

MÄÄRITTÄMINEN 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Keskustelu sidosryhmien välillä auttaa 

osapuolia ymmärtämään kestävän 

riskienhallinnan ja kunnostuksen 

hyödyt. Tämän johdosta turhien 

kunnostusten määrä vähenee, 

massoja kaivetaan vähemmän ja 

kestävän kehityksen tavoitteita 

edistetään. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Kestävän riskienhallinnan mukaisesti ei aina ole 

realistista tai järkevää poistaa kaikkea haitta-

ainetta, vaan kohdistaa kunnostus niihin riskeihin ja 

tavoitteisiin joihin ei ole käytettävissä muita 

menetelmiä. Jotta mahdollisesti jäävät rasitteet 

olisivat hyväksyttäviä, tarvitaan jo hankinta-

vaiheessa keskustelua ja koulutusta tilaajan, 

konsultin, alueen loppukäyttäjän ja viranomaisen 

välillä. Keskustelun avulla tulee saavuttaa yhteisesti 

hyväksytyt tavoitteet jäännösrasitteille. Jokaista 

kohdetta on arvioitava itsenäisesti ja huomioitava 

kohteen erityispiirteet riskinarviossa.  

 

Mahdollisuudet vähentää pilaantuneiden maa-

alueiden ympäristö- ja terveysriskejä esimerkiksi 

kaavoituksen kautta on otettava huomioon.  

 

Kunnostuksen vastuukysymyksiin liittyviä käytäntöjä 

ja lainsäädäntöä tulisi selkeyttää. Jotta kestävällä 

tavalla kunnostetun kohteen lopputulos olisi 

asetettujen tavoitteiden mukainen, tulisi kunnostajan 

olla vastuussa työnsä laadusta tietyn aikarajan 

puitteissa. Tavoiteperusteisesti kunnostetun kohteen 

osalta tulisi antaa lausunto, jossa todettaisiin, että 

kohde on kunnostettu lupaviranomaisen asettamien 

tavoitteiden mukaisesti. 

 

 

VISIOTILA 

Riskienhallinnan ja kunnostuksen 

tavoitteet ovat selkeästi määritetty 

hankkeen erityispiirteet huomioon 

ottaen. Taloudellisten, ympäristö- ja 

sosiaalisten tavoitteiden käytetään 

arviointikriteereinä hankintavaiheessa ja 

niiden toteutumista seurataan 

aktiivisesti. 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



HINNOITTELU 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Selkeä hinnoittelu mahdollistaa 

uusien, innovatiivisten ja kestävien 

menetelmien käyttöönoton, joissa on 

huomioitu muutkin arvot kuin 

kustannushyöty. Monipuoliset tarjous-

pyyntömallit selkeyttävät kilpailevien 

tarjousten vertailua. Hankintaprosessi 

helpottuu, kun hinnoittelu on selkeää, 

urakoitsijan vastuut ovat selkeät ja 

tilaaja tietää mistä hän maksaa. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Kunnostushankinnoissa on tärkeää kehittää 

hankintamenettelyjä, jotta innovatiivisia ja kestäviä 

kunnostusmenetelmiä voitaisiin ottaa laajemmin 

käyttöön. Tätä varten täytyy luoda  tarjouspyyntö-

malleja erityyppisiä hankintoja varten. Selkeät 

asiakirjat vähentävät hankinnoista tehtyjä valituksia, 

kun hankinnan vertailukriteerit ovat selkeitä 

tarjouskilpailuun osallistuville.   

 

Tarjouspyyntömalleissa on kiinnitettävä erityisesti 

huomiota erityyppisiin hinnoittelumalleihin, joissa on 

otettu kantaa in situ ja on-site –kunnostusten 

epävarmuustekijöistä johtuviin taloudellisiin 

riskeihin. Puhdistuksen hinnoittelu voi perustua 

yhdessä sovittuun tavoitearvoon tai muuhun 

vastaavaan, esimerkiksi haitta-aineen määrän 

vähentämiseen. 

 

Tarjouspyyntömalleja kehitettiin esimerkiksi 

PIRELYn koordinoiman Pilaantuneiden maiden 

kokeiluhankkeen ohessa, ja tämän tyyppisiä, 

julkisen sektorin luotsaamia hankkeita tarvitaankin 

lisää. Kokeiluhankkeet tuovat lisää kaivattua 

kokemusta tilaajalle ja konsultille in situ ja on-site –

hankkeiden tilauksessa ja läpiviennissä.  

 

VISIOTILA 

In situ ja on-site kunnostusten 

taloudelliset riskit jaetaan avoimesti ja 

reilusti tilaajan ja urakoitsijan välillä. 

Tilaaja huomioi tarjouspyynnössään 

muutkin kokonaisedullisuuteen vaikut-

tavat kestävyysnäkökulmat kuin 

edullisen hinnan. Kunnostustyöstä 

voidaan maksaa myös tulosperus-

teisesti.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



LAADUN 

HUOMIOIMINEN 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Kun laadulle on asetettu jo hankinta-

vaiheessa tilaajan ja sidosryhmien 

vähimmäisvaatimuksista ja arvoista 

juontuvat kriteerit, voidaan tavoitteiden 

saavuttaminen todeta selkeästi  ja 

ristiriitatilanteilta vältytään.  

 

Sidosryhmien tyytyväisyys hankkeiden 

tuloksiin lisää in-situ ja on site kunnos-

tusten hyödyntämistä riskienhallinnassa.  

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

In situ ja on-site kunnostushankinnoissa tulee 

kuvata toimijoille ja heidän ratkaisuilleen asetetut 

laadun vähimmäisvaatimukset. Näillä vaatimuksilla 

voidaan ohjata kunnostusta tilaajan tavoitteiden 

mukaiseksi määrittelemiä teknisiä, taloudellisia, 

ympäristö- ja sosiaalisia arvoja. Hankinnoissa tulee 

edellyttää että laatua ohjataan ja määritellä tavat 

laadun seuraamiselle. Arvopohjaiset laatutavoitteet 

voidaan sitoa sidosryhmien tavoitteisiin, ja 

huomioida erimerkiksi hiilijalanjäljen 

pienentämisestä syntyvän lisäarvon taloudellinen 

kompensaatio kiinteistön vuokra- tai lupamaksuissa. 

 

Ennen In situ ja on-site –kunnostusta tilaajan ja 

urakoitsijan on määritettävä kohdekohtaisesti 

lopputuloksen laadun vähimmäisvaatimukset ja 

vertailukriteerit, esimerkiksi haitta-ainemäärä 

tarkasteltavassa maamassassa tai korkein sallittu 

pitoisuus.  Laadukas lopputulos tulee sitoa 

viranomaisen ja muiden sidosryhmien kanssa 

asetettuihin lupaehtoihin ja tavoitteisiin. Jotta 

laatukriteerien asettaminen olisi reilua sekä tilaajalle 

että urakoitsijalle, on ymmärrettävä puhdistukseen 

liittyvät epävarmuustekijät, joihin vaikuttaa etenkin 

ennen kohteen ennakkotutkimusten laatu.  Mitä 

laadukkaammin utkimukset ovat, sitä tarkempi 

kriteeristö voidaan asettaa työn laadulle. Laadun 

tulee ulottua myös työn raportointiin.  

 

VISIOTILA 

In situ ja on-site kunnostusten tilaamisessa 

kiinnitetään huomiota laatunäkökulmiin. 

Tarjouspyynnössä on määritetty 

laatukriteerit, joissa on yksilöity selkeästi 

vähimmäis-vaatimukset, 

menetelmäkohtaiset laatuvaatimukset ja 

tapa jolla työn laatua ohjataan.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



URAKKAMUOTO 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Urakkamallien joustavuus johtaa alan 

liiketoiminnan kehittymiseen ja talou-

dellisesti kestäviin ratkaisuihin. 

Hankkeiden kulun ja tulosten ennus-

tettavuus paranevat, ja riskit pienenevät. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

In situ ja on-site –hankkeissa urakkamuotona on 

tyypillisesti käytetty maanrakennustöissä ja 

massanvaihdoissa yleistä KVR-muotoista rakennus-

urakkaa. In situ ja on-site urakat ovat harvoin 

luonteeltaan puhtaan maanrakennusurakan 

kaltaisia, vaan ne sisältävät myös palvelu-urakan 

ominaisuuksia. Urakkamuodoissa tulisikin olla tältä 

osin joustavuutta.  

 

Urakoissa suunnittelu ja seuranta ovat  

merkittävässä roolissa. In situ tai on-site urakoitsija 

on usein osallisena urakan teknisten tavoitteiden 

asettamisessa. Tällaisissa urakoissa olisi 

perusteltua löytää uusia urakkamuotoja, joissa 

myös riskit on jaettu avoimemmin. Esimerkkejä 

mahdollisista työskentelymalleista on esimerkiksi 

allianssimuotoiset tai tavoitehintaurakat.  

 

Menettelytapojen kehittämisen ja rohkean 

testaamisen kannustamiseksi tulisi olla tarjolla 

erilaisia esimerkiksi YSE 1998 pohjautuvia urakka-

asiakirjamalleja, joista voidaan valita sopiva tai 

soveltaa useampaa hankkeen erityispiirteet 

huomioiden. Asiakirjoja voitaisiin jakaa yhteisen 

tietopankin kautta. Esimerkkiasiakirjoina voitaisiin 

käyttää julkisissa hankkeissa käytettyjä laadukkaita 

ja luonteeltaan julkisia urakka-asiakirjoja 

VISIOTILA 

In situ ja on-site hankkeissa on 

mahdollisuus hyödyntää eri urakkamuotoja. 

Urakkamuodon tulee olla urakoitsijalle 

kannustava ja tilaajalle kannattava. Myös 

riskien jako tulee tehdä reilusti. 

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



PROSESSIN-

HALLINTA JA 

AIKATAULU 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Yhteinen prosessikuvaus ja asiakirja-

mallit helpottavat jatkossa in situ ja on-

site-puhdistusten hankintaa ja läpivientiä 

sekä parantavat niiden laatua. 

Budjetinhallinta ja aikataulu ovat 

ennustettavampia. Hankkeen osapuolet 

sitoutuvat projektin kriittisiin vaiheisiin.  

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

In situ ja on-site kunnostushankkeissa on 

massanvaihdolla suoritettua kunnostusta enemmän 

toimijoita ja vaiheita. Jotta projektin läpivienti olisi 

jouhevaa, tarvitaan ennakkokäsitys projektin 

vaiheista, ja aikaraamit toteutukselle. 

Kokonaisuuden hallintaa varten tulisi luoda 

projektinhallinnan työkalu, esimerkiksi yhteinen 

prosessikuvaus, jossa on listattuna hankkeen kulku, 

asianosaiset, ja projektin kannalta kriittiset pisteet. 

Työkalu otetaan käyttöön jo hankintavaiheessa, ja 

sitä tulisi käyttää koko projektin ajan siten, että 

hankkeeseen osallistuvat tahot voisivat nähdä 

kuinka heidän panoksensa vaikuttaa hankkeen 

aikatauluun ja lopputulokseen.  

 

Kunnostustyön prosessien helpottamiseksi on 

luotava in situ ja on-site kunnostuksessa tarvittavia 

malliasiakirjoja, joiden kehitys tulee tehdä 

yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Eri 

sidosryhmien osaamista kunnostusprosessin 

läpiviennistä voidaan lisätä yleisellä, avoimella 

keskustelulla ja jakamalla avointa tietoa 

toteutuneiden hankkeiden onnistumisista ja 

haasteista.  

VISIOTILA 

Kunnostushankkeen prosessi on selkeästi 

hallittu ja aikatalutettu. Hankkeen 

avainhenkilöillä on riittävästi mahdolli-

suuksia saada tietoa projektiin osallistuvilta 

tahoilta. Projektinvetäjät ovat tietoisia 

käytettävien kunnostusmenetelmien 

laadusta ja kestosta.  

3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



4. LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT 

YHTEISTYÖ JA 

VUOROVAIKUTUS 

MALLIASIAKIRJAT KOKEMUSTEN JA 

TIEDON JAKAMINEN 

Työpajassa löydettiin kolme aiheita läpileikkaavaa teemaa. Näiden teemojen pohjalta tehtävä jatkokehitys tuottaisi laajaa hyötyä kaikille kestävän pilaantuneiden 

maa-alueiden riskienhallinnan ja kunnostamisen sidosryhmille. 

IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



STANDARDOITU DOKUMENTAATIO TAPA 
MALLIASIAKIRJAT 

In situ ja on-site -kunnostushankkeissa prosessit ja urakkamuodot eroavat perinteisistä massanvaihdolla tehtävistä kunnostuksissa. Tämän vuoksi 

tarvitaan uudenlaisia malliasiakirjoja, esimerkiksi kunnostusten hankintaprosessiin, urakkasopimuksiin ja kunnostusprosessin eri vaiheisiin. Asiakirjojen 

tulee olla esimerkinomaisia, jotta niissä on tilaa kohdekohtaisille erityispiirteille. Asiakirjat voivat olla myös muistilistan kaltaisia dokumentteja, jossa on 

pääotsikkotaso, ja lyhyet kuvaukset tärkeistä, huomioon otettavista seikoista.  

YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS 

Jotta sekä hankkeen tilaaja, urakoitsija ja viranomainen ovat samaa mieltä puhdistuksen tavoitteista, ne tulee määritellä yhteisesti. Oleelliset sidosryhmät 

tulee ottaa mukaan keskusteluun suunnitteluvaiheesta lähtien. Yksittäisten hankkeiden onnistumiset ja haasteet tulisi jakaa avoimesti muille toimijoille, 

jotta in situ ja on-site –kunnostusten sudenkuopat löydettäisiin, ja että niihin keksittäisiin toimivia ratkaisuja. Viranomaisten tulee keskustella keskenään, 

jotta heillä olisi yhtenevä käsitys kestävän riskienhallinnan edistämisestä ja kestävän kunnostuksen mukaisista tavoitteista. 

KOKEMUSTEN JA TIEDON JAKAMINEN 

Kokemusten jakaminen projektien onnistumisista ja epäonnistumisista eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä on kriittistä alan kehityksen kannalta. Avointa 

keskustelua tarvitaan erityisesti eri menetelmien toimivuudesta, prosessinhallinnasta ja hinnoittelumalleista. Tämän osalta julkisen sektorin tulisi näyttää 

esimerkkiä, sillä julkisesti rahoitetut hankkeet ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa, jota kaikki alan toimijat voivat hyödyntää. 

IN SITU JA ON-SITE KUNNOSTUSTEN TILAAMINEN 



DATAN HALLINTA 

Riskien hallinnan yhteydessä eri toimijoiden tuottaman datan yhteiskäytön helpottaminen. 

DATAN 

HALLINTA 

KESTÄVÄ 

RISKIEN- 

HALLINTA JA 

KUNNOSTAMINEN 

KÄSITTEELLINEN 

MALLI JA RISKIEN- 

HALLINTA 

IN SITU JA  

ON-SITE 

KUNNOSTAMISEN 

TILAAMINEN 



OSALLISTUJAT 

Osallistuja Organisaatio  

Jenni Haapaniemi Sitowise Oy 

Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus 

Satu Järvinen Helsingin kaupunki 

Reija Kalajo Puolustushallinnon rakennuslaitos 

Jarno Kalpala ALS 

Leija Lahtinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Juha Laurila INFRA ry 

Outi Pyy SYKE 

Mikael Takala Vahanen Environment Oy 

Martti Vaali Pirkanmaan ELY-keskus 

Sami Vatilo Ramboll Finland Oy 

Työpajojen toteutuksen ideoi Jarno Laitinen (Pirkanmaan ELY-keskus), työpajat 

fasilitoi Anna-Katri Räihä (Pöyry Finland Oy) ja materiaalin dokumentoi sekä 

raportoi Aura Nousiainen (Pöyry Finland Oy). 

 

DATAN HALLINTA 



1. NYKYTILAN KARTOITUS 

Pilaantuneen maan tutkimuksen, kunnostuksen, haitta-aineiden seurannan ja riskinarvoinnin eri vaiheissa kertyy paljon tietoa 

maaperän ja pohjaveden tilasta. Suurta tietomäärää ei kuitenkaan hyödynnetä vastaavankaltaisten tai jopa samaan alueeseen 

kohdistuvien PIMA-töiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja valvonnassa. Juurisyy tiedon hajautuneisuudelle on eri toimijoiden 

välisten tietojärjestelmien epäyhtenäisyys, ja tiedonkeruun menettelytapojen moninaisuus. Tiedon hyötykäytölle tulee keksiä uusia 

hydöyntämistapoja, sillä tulevaisuudessa tiedonkeruu automatisoituu, ja datamäärät kasvavat entisestään.  

 

Työryhmä totesi, että vaikka Suomessa on useita laadukkaita ja avoimia tietojärjestelmiä, niiden monipuolinen käyttö ei ole 

sujuvaa. Tiedon siirto järjestelmien välillä vaatii ihmistyötä, joka on kallista ja altista inhimillisten virheiden syntymiselle. Toisaalta 

tiedon inhimillinen käsittely varmistaa, että asiantuntija todella perehtyy kerättyyn dataan. Ammattitaitoa vaaditaan myös tiedon 

tulkinnassa, sillä olemassa olevien tietojärjestelmien sisältämä data on kerätty yhtä tarkoitusta varten, jolloin data ei usein ole 

yhdenmukaista tai riittävän laadukasta muihin käyttötarkoituksiin sovellettavaksi.  Aihealueita ideoitiin työryhmässä, ja muutamien 

pääteemojen jatkokäsittelystä äänestettiin. 

 

DATAN HALLINTA 



Haasteellisiksi aiheiksi datan hallinnan osalta tunnistettiin alla listatut aihealueet.  

Korostetusti merkityt valittiin jatkokäsiteltäviksi työpajassa. Kutakin 

jatkokäsiteltyä aihetta on seuraavilla kalvoilla esitelty yksityiskohtaisemmin. 

 

• Datan kerääminen ja hyödyntäminen 

• Datan laatu 

• Datan vanhentuminen 

• Järjestelmät 

• Datan säilytys 

• Kiertotalous ja uusi liiketoiminta 

 

• Datan vienti raporttiin on epäyhtenäistä 

• Monitoroinnin automatisointi puuttuu 

 

 

2. JATKOKÄSITELTÄVIEN 

AIHEIDEN VALINTA 

DATAN HALLINTA 



DATAN 

KERÄÄMINEN 

JA HYÖDYN-

TÄMINEN 
SAAVUTETTAVA HYÖTY 

PIMA-prosessissa syntyvä tieto 

tuotetaan kustannustehokkaasti ja 

se on helposti hyödynnettävissä 

sekä linkitettävissä vaiheesta 

toiseen sähköisten rajapintojen 

avulla. Eri tyyppiset käyttäjät 

näkevät datan riippuen heidän 

käyttöoikeustasoistaan. Datan 

käsittelymahdollisuus mahdollistaa 

automatisoidun tilastoinnin ja 

laadukkaan raportoinnin. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Eri tahoilla toteutettujen tutkimusten hyödyntäminen 

edellyttää yhdenmukaista datan raportointia, jotta 

tietoa voisi tarkastella yhteisen tietomallin kautta.  

PIMA-prosessin jokaisesta vaiheesta syntyvän 

datan ja tiedon muodolle on luotava omat 

kiriteerinsä, mikä edellyttää PIMA-prosessin 

purkamista osiinsa tutkimuksista, suunnittelusta, 

riskinarvioinnista, kunnostuksesta, monitoroinnista 

raportointiin asti.  

 

Tavoitteena on se, että dataa ja siihen liittyvää 

metadataa kirjataan oikeaan muotoon jo kentällä, 

esimerkiksi mobiililaitteita hyödyntäen. Kentältä data 

siirtyy automaattisesti laboratorion, konsultin ja 

loppukäyttäjän tietojärjestelmien välillä, eikä sitä 

tarvitse enää manuaalisesti digitoida. 

 

Jotta datan hyödyntäminen tietomallin avulla olisi 

tehokasta, on eri vaiheissa tuotettuun tietoon oltava 

helposti saatavilla. Yhteiskäytössä olevan tiedon 

osalta väärien tulkintojen hallinta tapahtuu 

kontrolloimalla erityyppisten datan käyttäjien pääsyä 

tietoon. Esimerkiksi asiantuntija-käyttäjä pääsee 

tarkastelemaan raakadataa, kun taas loppukäyttäjä 

hyödyntää ammattilaisen käsittelemää ja 

tulkitsemaa tietoa. 

VISIOTILA 

Datan kerääminen sähköisesti 

kentältä ja raportointiautomaation 

hyödyntäminen tukee laadukkaan ja 

oikea-aikaisen tiedon jakamista.  

DATAN HALLINTA 3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN 



DATAN LAATU 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Laadukkaasti kerätty data nopeuttaa 

datan käsittelyä ja raportointiprosessia 

sekä lisää kustannussäästöjä ja 

oikeiden päätösten määrää.  

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Datan ja tietoaineistojen tuottajat luovat 

yhteistyössä erityyppisille tietoaineistoille, kuten 

luontoselvityksille, maaperätutkimuksille tai 

pohjavesimallinnuksille laatumittarit, jotka otetaan 

käyttöön datan keruussa. Laatumittareiden 

kehitystyössä on huomioitava, mitä varten dataa 

kerätään, ja vaadittava  dataa selittävän metadatan 

sisällyttäminen datasettiin.  

 

Kerättävän metadatan tulee olla sellaista, että se 

auttaa datan tulkinnassa. Sen avulla kerrotaan mitä 

tarkoitusta varten tietty data-aineisto on kerätty ja 

selitetään mahdollisia muuttujia ja datasettiin 

sisältyviä epävarmuuksia. Näin toimittaessa datan 

pohjalta syntyvä tieto on oikeaa.  

 

Datan kerääjiä tulee kouluttaa ymmärtämään, miksi 

datankeruu on tärkeää, ja mihin mahdolliset 

virheelliset tiedot vaikuttavat prosessin 

myöhemmissä vaiheissa.  

DATAN HALLINTA 3. VALITTUJEN AIHEALUEIDEN TYÖSTÄMINEN 

VISIOTILA 

 Datan kerääminen on 

tarkoituksenmukaista ja sen laatu on 

luotettavaa. Data on kerätty 

tarkasteltavan yksikön vaatimalla 

tavalla.  



DATAN VAN-

HENTUMINEN 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Pysyvä paikkatieto mahdollistaa datan 

hyödynnettävyyden PIMA-kohteissa 

joissa työskennellään pitkällä aika-

välillä.  

 

Vanhan datan kriittinen laadun arviointi 

vähentää tulkintavirheitä ympäristö-

tiedon arvioinnissa.  

 

Kiinteistön omistajat hyötyvät aiemmin 

tehtyjen tutkimusten ja kunnostusten 

aikana kertyneestä datasta. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Jotta tiettyyn alueeseen kohdistuvaa tutkimus- ja 

kunnostushistoriaa voitaisiin kattavasti tarkastella, tulee 

aiemmissa vaiheissa kerätty data olla uudelleen 

löydettävissä.  

 

Laadukkaan datahistorian luomiseksi määritellään 

datankeruun laatuvaatimukset. Datankeruu 

dokumentoidaan siten, että myöhemmät käyttäjät voivat 

hyödyntää ja tulkita samassa kohteessa aiemmissa 

tutkimuksissa kertynyttä tietoa. Myöhemmän käytön 

edistämiseksi tulee laadukkaan PIMA-datan 

vähimmäissisältö määritellä. Tiedon tulee kertyä 

yhtenäisessä muodossa, jotta sitä pystytään 

hyödyntämään yhteisen tietomallin avulla. Erityisen 

tärkeää historiatietojen kannalta olisi sisällyttää 

yksittäisten tutkimuspisteiden koordinaatit (X,Y,Z), jotta 

muuttuvasta maankäytöstä huolimatta voidaan löytää 

aiemmissa tutkimuksissa käsitellyt pisteet. Tietoa 

voitaisiin kerätä esimerkiksi paikkatietoperustaisesti. 

 

Vaikka jo nykyisellään historiallista dataa on paljon 

saatavilla, sen laatu ja käytettävyys eivät välttämättä 

vastaa tarpeita. Vanhoissa tutkimuksissa dataa on 

kerätty tiettyä tarkoitusta varten, jolloin sen käyttö 

muihin tarkoituksiin voi olla vaikeaa. Datan käyttäjiä 

tuleekin kouluttaa tulkitsemaan, miltä osin vanhaa dataa 

voi luotettavasti hyödyntää. Koulutusta vaaditaan myös 

tunnistamaan soveltamiskelvoton data.   

VISIOTILA 

Olemassa oleva data ei häviä 

tietokannoista. Aiemmassa työssä 

tutkittu tai kunnostettu kohde tai 

yksittäinen näytepiste löydetään, 

vaikka maisema, maankäyttö ja haitta-

aineet muuttuvat ajan kuluessa. 

Datahistoriassa on kuvaus siitä, mihin 

tarkoitukseen data on aikanaan 

kerätty. 
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JÄRJESTELMÄT 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Data täytyy kirjata virheettömästi vain 

kerran, jonka jälkeen se on turvallisesti 

kaikkien sitä tarvitsevien tahojen 

jaettavissa. Datan tarkastelijoiden 

käyttönäkymää voidaan hallita 

vastaamaan paremmin heidän 

tarpeitaan. 

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Ratkaisu lukuisten järjestelmien epäyhtenäisyyteen 

on yhteisesti sovittu tietomalli-rajapinta. Tietomalli 

on tiedonkäsittelyn sovellus, joka luo yhteyksiä eri 

paikoissa sijaitsevien aineistojen välille. Käyttäjä 

hakee tietoa rajapinnan, esimerkiksi jonkin 

ohjelmiston tai portaalin avulla. Tietomalli ja sen 

rajapinnat tulee kehittää laajassa yhteistyössä IT-

asiantuntijoiden ja yhdessä nimetyn PIMA-

asiantuntijaryhmän kesken. Työryhmä kehittää 

lähtökohdista konkreettisesti tietomallin ja käyttäjien 

rajapinnan. Malli kehitetään käyttäjälähtöisesti. 

 

Eri tietojärjestelmillä (kuten PIVET, POVET, MATTI) 

tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa 

järjestelmien yhteiskäytön toimivuudesta, sekä 

toimii yhteyshenkilönä käyttäjille ongelmatilanteissa. 

Jokaisessa järjestelmässä tulee huolehtia tiedon 

omistajuuden ja käyttöoikeuksien turvaamisesta. 

VISIOTILA 

Data tallennetaan toimijoiden 

itsenäisiin järjestelmiin käyttäen 

yhteisesti määriteltyjä standardoituja 

muotoja.  
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DATAN 

SÄILYTYS 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Inhimilliset virheet vähenevät ja datan 

analysointi nopeutuu, kun tietoa ei 

kopioida dokumentista toiseen. 

Tietoturva ja omistajuuden hallinta 

helpottuvat.  

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Datan säilytys tulee jatkossa järjestää siten, että 

sen säilytysvastuu on datan tuottajalla. Käyttäjät 

hakevat tarvitsemansa datan yhteisen tietomallin 

avulla. 

 

Datan kopiointi järjestelmästä toiseen manuaalisesti 

on työlästä ja tuottaa inhimillisiä virheitä. Jos dataa 

voidaan säilyttää sen tuottajalla, turhalta kopioinnilta 

vältytään. 

 

Usein datan loppukäyttäjän ei ole tarpeellista 

tarkastella raakadataa, vaan konsultin tehtävänä on 

hakea muualla säilytettävä data tietomallin 

rajapinnan kautta ja tulkita se loppukäyttäjää 

palvelevaksi tiedoksi.  

 

Myös datan loppukäyttäjä voi tarpeensa mukaan 

nähdä konsultin tulkinnan taustalla olevan 

raakadatan tietomallin rajapinnassa määritettyjen 

käyttöoikeuksiensa mukaan. Näin datan 

loppukäyttäjä pystyy yhteyksiä seuraamalla 

tarkastelemaan raakadataa, josta konsultti on 

jalostanut loppukäyttäjälle tarkoitetun päätelmän. 

Data säilyy aina alkuperäisessä muodossaan, ja 

siihen on pääsy suoraan esimerkiksi 

tutkimusraportista. 

VISIOTILA 

Datan tuottajat vastaavat alkuperäisen 

datan säilyttämisestä omissa 

järjestelmissään. Konsultit, viran-

omaiset sekä muut käyttäjät voivat 

hakea dataa käyttöönsä tietoturvallisen 

rajapinnan kautta.  
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KIERTOTALOUS 

JA UUSI 

LIIKETOIMINTA 

SAAVUTETTAVA HYÖTY 

Kansalliset ja kansainväliset 

kiertotaloustavoitteet täyttyvät. Uudet 

digitaaliset apuvälineet mahdollistavat 

uusien vientikelpoisten kiertotalous-

liiketoimintamallien syntymisen, kuten 

sähköiset siirtoasiakirjat ja maa-

ainespankit.  

KEHITYSTARVE JA 

TOIMENPITEET 

Pilaantuneiden maa-ainesten tehokas hyötykäyttö 

edellyttää uusia tapoja hallita niihin liittyvää 

informaatiovirtaa. Tämä toteutuu esimerkiksi 

sähköistämällä PIMAn ja muun hyödyntämis-

kelpoisen maa-aineksen massakirjanpito ja siirto-

asiakirjat, jotta tieto hyödyntämiskelpoisista maa-

aineksista liikkuisi sujuvasti niiden hyötykäyttäjille. 

 

Massojen hyötykäyttöä voisi edistää kouluttamalla 

toimijoita hyödyntämään olemassa olevaa tietoa 

pilaantuneesta maasta, ja ohjaamaan sen 

perusteella maamassoja hyötykäyttöön. Hyöty-

käyttöä ja massojen siirtoa voisi edistää esimerkiksi 

massojen väliaikaisten sijoituspaikkojen, ”maa-

ainespankkien” perustamisella. 

 

Kiertotaloushyödyt tulisi huomioida ottamalla 

hiilijalanjäljen laskenta hankintakriteeriksi eri PIMA-

kunnostusmenetelmille. Hankinnan käytäntöjä 

pitäisi kehittää sallimaan monipuolisempaa maa-

ainesten kierrätystä ja uusiomateriaaleihin liittyviä 

kehityshankkeita. 

 

Riskinarvioon perustuvaa haitta-aineiden jättämistä 

maahan tai osittaiskunnostusta tehdään asian-

omistajille houkuttelevammaksi osoittamalla 

riskiperusteisen maankäytön tuomia ekologisia 

säästöjä esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennalla. 

VISIOTILA 

Maa-ainesten kiertotalous toimii 

Suomessa tehokkaasti. Digitaaliset 

PIMA prosessit mahdollistavat uusien 

kiertotalouteen perustuvien liike-

toimintamallien syntymisen. 
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4. LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT 

TIEDON OMISTAJUUS 

JA HALLINTA 

STANDARDOITU 

DOKUMENTOINTI 

AUTOMATISOINTI 

Työpajassa löydettiin kolme aiheita läpileikkaavaa teemaa. Näiden teemojen pohjalta tehtävä jatkokehitys tuottaisi laajaa hyötyä kaikille kestävän pilaantuneiden 

maa-alueiden riskienhallinnan ja kunnostamisen sidosryhmille. 

DATAN HALLINTA 



STANDARDOITU DOKUMENTAATIO TAPA 

DATAN HALLINTA 

STANDARDOITU DOKUMENTOINTI 

Datan kerääminen ja hyödyntäminen edellyttää yhteisen tietomallikuvauksen luomista, jossa esitetään pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan 

liittyvät toimijat, heidän tietotarpeensa ja prosesseissa syntyvä data. Jotta eri toimijoilla ja prosessin eri vaiheissa syntyvä data olisi turvallisesti ja sujuvasti 

kaikkien käytettävissä, tulee lisäksi kehittää yhteiset dokumentaatiotavat. Tietomallin mukaisen ja standardisoidun dokumentoinnin käyttöönotto johtaa 

automaattisesti siihen, että kerätty data on tarkoituksenmukaista ja sen siirto eri tahojen välillä on sujuvaa. Lisäksi dokumenttistandardeja tulee luoda eri 

tarkoituksia ja tilanteita varten, kuten esimerkiksi sähköiseen siirtoasiakirjaan, kenttädatan keräykseen mobiililaitteilla ja datahistorian hyödyntämiseen.  

TIEDON OMISTAJUUS JA HALLINTA 

Datan omistajuus on aina lähtökohtaisesti tilaajalla (maksajalla), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Alkuperäinen data on tallennettu toimijoiden itsenäisiin 

järjestelmiin ja sen saantia hallitaan  tietomallia hyödyntäen erilaisten rajapintojen kautta   Tietomallityössä tulee kuvata, kuinka erityyppiset käyttäjät 

voivat hakea raakadataa ja tietoa eri lähteistä yhtäaikaisesti, ja poimia oleelliset tiedot raporttiin. Raporteista tulee vastaavasti olla tarvittaessa pääsy 

takaisin raakadataan, jos raportin käsittelijän käyttöoikeudet sen sallivat. Rajapintojen kehityksessä tarvitaan erikoisosaamista, jotta tiedon omistajuuteen 

ja käyttäjähallintaan liittyvät riskit ja haasteet voidaan ratkaista luotettavasti. 

AUTOMATISOINTI 

Nykyiset käytännöt vaativat saman datan, esimerkiksi kenttätietojen ja laboratoriotulosten, kirjaamista käsin useiden eri järjestelmien välillä. Tehokkuutta, 

laatua ja kustannussäästöjä saavutetaan tiedonkeruuprosessin digitalisoinnilla ja automatisoinnilla. Prosessit tulisi rakentaa siten, että esimerkiksi 

kenttäolosuhteissa koottu data näytepisteiden sijainnista (X,Y,Z) ja maalajeista siirtyy eteenpäin sekä konsultin tietojärjestelmään että näytteet 

analysoivalle laboratoriolle. Vastaavasti laboratorio ei toimita tuloksia konsultille ”paperimuodossa”, vaan tarvittava data haetaan automaattisesti konsultin 

tietojärjestelmään analysoitavaksi ja tulkittavaksi.  



YHTEENVETO 
Työpajoissa käsiteltiin pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen vaiheet 

prosessin alusta loppuun, ja tunnistettiin kestävän kehityksen mukaisten 

toimintatapojen hidasteita. Kunnostuksen kaikissa vaiheissa avoimuus, 

yhteistyö ja tiedonjako nousivat seikoiksi, joiden avulla voidaan edistää 

kestävällä tavalla kunnostettujen kohteiden erityispiirteiden ymmärrystä 

kaikissa sidosryhmissä mukaan lukien kunnostuksen tilaaja, viranomainen, 

konsultti, urakoitsija ja alueen loppukäyttäjä. Prosessia helpottavia 

kirjallisia ohjeita kunnostuksen tilaajalle, riskinarviointia ja käsitteellistä 

mallia laativalle konsultille sekä riskienhallintaa arvioivalle viranomaisella 

tulee kehittää yhteisin ponnistuksin. Myös datan hallinta kunnostuksen eri 

vaiheissa vaatii yhteisten käytäntöjen kehittämistä.  

 

Loppujen lopuksi pilaantuneiden maiden kestävä kunnostaminen on 

kaikkien kansalaisten etu. Näin ollen esimerkin osoittaminen julkisten 

hankintojen ja kokeiluhankkeiden muodossa on ensiarvoisen tärkeää. 




