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Määritelmät 
 

 

Alempi ohjearvo Valtioneuvoston asetuksen (214 / 2007) liitteessä annettu 

maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa 

käytettävä pitoisuusraja. Alempaa ohjearvoa sovelletaan kaikkiin 

alueisiin lukuun ottamatta teollisuus- varasto-, liikenne tai muuta 

vastaavaa aluetta. Mikäli yhden tai useamman haitta-aineen 

pitoisuus maaperässä ylittää alemman ohjearvon, pidetään 

maaperää pilaantuneena. (Valtioneuvoston asetus 214 / 2007) 

Bioremediaatio Biopuhdistus; prosessi, jossa mikro-organismit muuntavat 

pilaantuneessa ympäristössä (maaperä, sedimentti, vesi) olevia 

haitta-aineita vaarattomiksi lopputuotteiksi, ts. hajottavat niitä 

(engl. bioremediation). (Abdulsalam et al. 2011) 

CRoral Viitearvo, joka kuvaa suurinta hyväksyttävää päivittäissaantia 

painokiloa kohden syöpävaarallisille aineille suun kautta 

tapahtuvassa altistuksessa [µg / kg / vrk]. Ilmoitetaan tietyllä 

lisäsyöpäriskin tasolla, esimerkiksi lisäsyöpäriskillä 10-4 (ks. 

Lisäsyöpäriski) (Baars et al. 2001).  

CS Haitta-aineen pitoisuus maaperässä (engl. chemical Concentration 

in Soil). 

DOC Liuennut orgaaninen hiili (engl. Dissolved Organic Carbon). 

EPA Ks. USEPA. 

Ex situ -käsittely Maa-aineksen, sedimentin tai veden käsittely tapahtuu poissa 

kohteesta; maat, sedimentit tai vesi kaivetaan / pumpataan pois 

kohteesta ja siirretään erilliseen käsittelypaikkaan. 

Fotolyyttinen Valon tai muun elektromagneettisen säteilyn aikaansaama kemial- 

hajoaminen lisen rakenteen hajoaminen. 

Fytoremediaatio Kasveilla tapahtuva pilaantuneen maaperän, sedimentin tai veden 

puhdistusprosessi (engl. phytoremediation). 



 

 
 

HC50 Aineen tai yhdisteen pitoisuus, joka aiheuttaa haitallisen 

vaikutuksen 50 %:lle eliöistä tai biologisista prosesseista (engl. 

Hazardous Concentration 50). (Verbruggen et al. 2001) 

Hehkutushäviö Orgaanisen aineksen määrää kuvastava arvo. Hehkutushäviötä 

määrittäessä jotkut epäorgaaniset yhdisteet saattavat hajota 

korkeasta lämpötilasta johtuen ja antaa siten virheellisen arvion 

orgaanisen aineksen määrästä. (Wahlström et al. 2006) 

HI Vaaraindeksi (engl. Hazard Index). Kuvaa riskien arvioinnissa 

haitta-aineiden / yhdisteiden aiheuttamaa kokonaisvaaraa. 

Vaaraindeksi on vaaraosamäärien (ks. HQ) summa. 

HMX Oktogeeni eli syklotetrametyleenitetranitramiini eli oktahydro-

1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetratsokiini, (engl. High Molecular 

weight rdX), räjähtävä nitroamiini. 

HQ Vaaraosamäärä (engl. Hazard Quotient). Kuvaa yksittäisen haitta-

aineen / yhdisteen aiheuttamaa vaaraa, joka määritellään 

esimerkiksi saadun annoksen suhteena suurimpaan sallittuun 

annokseen tai maaperän pitoisuuden suhteena sallittuun 

maaperäpitoisuuteen (esimerkiksi ohjearvo). 

In situ -käsittely Käsittely tapahtuu paikalla kohteessa eli maita, sedimenttejä tai 

vettä ei siirretä, kaiveta tai pumpata pois kohteesta. 

Karsinogeeni / -nen Aine tai yhdiste, joka voi aiheuttaa syöpää. 

Ksenobioottinen  Ihmisen toimista johtuen luontoon päätynyt, sinne alun perin kuu- 

yhdiste lumaton yhdiste. 

Kynnysarvo Valtioneuvoston asetuksessa (214 / 2007) annettu maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävä 

pitoisuusraja. Mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus 

maaperässä ylittää PIMA-asetuksen (ks. PIMA-asetus) 

kynnysarvon, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve 

arvioitava. (Valtioneuvoston asetus 214 / 2007) 



 

 
 

LDS Ligniiniä hajottava entsyymisysteemi (engl. Lignin-Degrading 

enzyme System). 

L(E)C50 Aineen tai yhdisteen pitoisuus, joka tappaa 50 % eliöistä (engl. 

Lethal Concentration 50; LC50), tai pitoisuus, joka aiheuttaa 

ennalta määritetyn vaikutuksen 50 %:lle eliöistä (engl. Effective 

Concentration 50; EC50). 

Lipofiilisyys Rasvahakuisuus (engl. lipophilicity). 

Lisäsyöpäriski Kuvaa mahdollisten karsonogeenisten vaikutusten esiintyvyyttä 

populaatiossa. Esimerkiksi ilmaisu vuosittainen lisäsyöpäriski 10-4 

(1:104) tarkoittaa yhtä syöpäriskitapausta 10 000:tta ihmistä kohti 

vuodessa.  

MPR Suurin hyväksyttävä saantiarvo / riskitaso (engl. Maximum 

Permissible Risk) (Baars et al. 2001). 

Mutageeni / -nen Aine tai yhdiste, joka voi aiheuttaa geneettisiä muutoksia 

altistuvassa organismissa. 

NOEC Suurin vaikutukseton pitoisuus (engl. No Observed Effect 

Concentration). 

Ongelmajäte Katso ’Vaarallinen jäte’. 

Ongelmajätearvo Mikäli ongelmajätteeksi luokiteltavan aineen tai yhdisteen 

pitoisuus maaperässä ylittää ko. aineen tai yhdisteen suuntaa-

antavan ongelmajätearvon, luokitellaan maa ongelmajätteeksi 

(nykyinen vaarallinen jäte). 

On site -käsittely Käsittely tapahtuu paikan päällä kohteessa, mutta maa-ainekset, 

sedimentit tai vesi kaivetaan / pumpataan ylös kohteesta.  

PAH-yhdisteet Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (engl. Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons). 

PCB-yhdisteet  Polyklooratut bifenyylit (engl. PolyChlorinated Biphenyls). 

PCDD/F-yhdisteet Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja -furaanit (engl. 

PolyChlorinated Dibenzo-p-Dioxins and -Furans). Yleisesti 

puhutaan myös dioksiineista tarkoittaen näitä yhdisteitä.  



 

 
 

PIMA    Pilaantunut maa tai maa-alue. 

PIMA-asetus Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia 

koskeva valtioneuvoston asetus 214 / 2007. 

POP-yhdisteet Ympäristössä hitaasti hajoavat, pysyvät orgaaniset yhdisteet (engl. 

Persistent Organic Pollutants). 

RDX Heksogeeni eli 1,3,5-trinitroperhydro-1,3,5-triatsiini, (engl. Royal 

Demolition eXplosive), räjähtävä nitroamiini.  

RIVM Hollannin kansallinen terveys- ja ympäristöinstituutti 

(Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu).  

RVT RiskinVähenemisTehokkuus (% / d). Kuvaa maaperän 

puhdistukseen käytettävän käsittelymenetelmän ajallista 

puhdistustehokkuutta. 

SAMASE-ohjearvo Ympäristöministeriön muistiossa 5 / 1994 esitetty maaperän 

monikäytön ohjearvo, joka ilmaisee haitta-aineen sellaista 

pitoisuutta, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana 

(Puolanne et al. 1994). PIMA-asetuksessa esitetyt ohjearvot 

korvaavat SAMASE-arvot. 

SRCeco Aineen tai yhdisteen pitoisuus maaperässä, sedimentissä tai 

vedessä, joka aiheuttaa vakavan ekotoksikologisen riskin (engl. 

ecotoxicological Serious Risk Concentration). (Verbruggen et al. 

2001) 

SVOC Puolihaihtuva orgaaninen yhdiste (engl. Semi-Volatile Organic 

Compound). 

TDI Viitearvo, joka kuvaa suurinta hyväksyttävää päivittäisaantia 

painokiloa kohden [µg / kg / vrk] (engl. Tolerable Daily Intake) 

(Baars et al. 2001). 

TNT Trinitrotolueeni eli 2-metyyli-1,3,5-trinitrobentseeni, 

räjähdysaine. 

TOC Orgaanisen kokonaishiilen määrää kuvastava arvo (engl. Total 

Organic Carbon). 



 

 
 

USEPA Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US Environmental 

Protection Agency). Usein USEPA:an viitataan myös pelkällä 

EPA-lyhenteellä. 

VOC Haihtuva orgaaninen yhdiste (engl. Volatile Organic Compound). 

Ylempi ohjearvo Valtioneuvoston asetuksessa (214 / 2007) annettu maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävä 

pitoisuusraja. Ylempää ohjearvoa sovelletaan teollisuus-, varasto-, 

liikenne- tai muulla vastaavalla alueella. Mikäli yhden tai 

useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää ylemmän 

ohjearvon, pidetään maaperää pilaantuneena. (Valtioneuvoston 

asetus 214 / 2007) 

Vaarallinen jäte  Vaarallinen jäte on ”jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, 

tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle 

vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus).” 

(Jätelaki 646 / 2011 6 § 1) Termi korvaa aiemman ’ongelmajäte’-

termin. 
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KIRJALLINEN OSIO 
 

 

 

1. Johdanto – kirjallinen osio  
 

 

Elämän laatu maapallolla liitetään vahvasti yleiseen ympäristön laatuun ja puhtauteen. 

Ihmisten huolimattomuus ja huoleton luonnonvarojen ja ympäristön käyttö on kuitenkin 

saanut aikaan ympäristöongelmia ja maan pilaantumista. Ongelma on 

maailmanlaajuinen ja pilaantuneiden maa-alueiden määrä on merkittävä. (Vidali 2001) 

Suomessa ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään on kirjattu 

noin 21 000 mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta (Anon. [16] 2011). Pilaantuneiden 

alueiden kunnostuksesta on kuitenkin tullut tärkeää yleisen tietoisuuden lisääntyessä, 

luonnonvarojen liikakäytön sekä pilaantumisesta aiheutuvien, ihmiseen ja eliöstöön 

kohdistuvien riskien vuoksi. Pilaantuneita maita voidaan puhdistaa lukuisin erilaisin 

menetelmin, jotka voidaan jakaa fysikaalis-kemiallisiin, termisiin ja biologisiin 

menetelmiin. (Lodolo et al. 2001)  

 

Suomessa pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan vuosittain noin kolmisensataa 

(Jaakkonen 2008). Vuoteen 2008 mennessä Suomessa oli kunnostettu yhteensä jo noin 

4000 pilaantunutta maa-aluetta (Sorvari et al. 2009a). Suomessa yleisin pilaantuneen 

maan kunnostusmenetelmä on massanvaihto, jossa kaivetut maat kuljetetaan pois 

alueelta muualle käsiteltäviksi. Suurin osa kaivetuista, pilaantuneista maa-aineksista, 

jotka on kuljetettu pois pilaantuneelta alueelta, hyötykäytetään sellaisenaan, esimerkiksi 

kaatopaikkojen peitemaina tai rakenteissa, mutta pilaantuneita maita myös stabiloidaan / 

kiinteytetään, kompostoidaan, huokosilmakäsitellään, poltetaan (termiset käsittelyt), 



 

2 
 

eristetään / kapseloidaan eli loppusijoitetaan sekä pestään. (Jaakkonen 2008) Osa 

menetelmistä soveltuu kuitenkin vain tietyntyyppisille pilaantuneille maille, eikä 

välttämättä esimerkiksi voimakkaasti pilaantuneille maille. Muun muassa ns. POP-

yhdisteisiin (vaikeasti hajoavat orgaaniset yhdisteet; engl. Persistent Organic Pollutants) 

luettavilla dioksiineilla (PCDD/F) voimakkaasti pilaantuneita maita voidaan puhdistaa 

esimerkiksi käsittelemällä niitä termisesti, suhteellisen korkeissa lämpötiloissa. 

Tämänhetkiset termiset menetelmät ovat kuitenkin vielä hyvin paljon energiaa vaativia 

(Kulkarni et al. 2008, Harjanto et al. 2000). Myös tiukemmat ympäristölliset säädökset 

ja velvoitteet pilaantuneiden maiden suhteen viime aikoina ovat lisänneet enemmän 

kiinnostusta vaihtoehtoisiin tekniikoihin, erityisesti maan bioremediaatioon (engl. 

bioremediation) eli biopuhdistukseen.  

 

Bioremediaatiossa joko maan luontaiset mikro-organismit tai lisätyt bakteeri- tai 

sienikannat hajottavat maassa olevia haitta-aineita. (Brar et al. 2006) Sienet, erityisesti 

valkolahottaja- (engl. white-rot fungi) ja karikkeenlahottajasienet (engl. litter-

decomposing fungi), kykenevät hajottamaan lukuisia erilaisia pysyviä orgaanisia haitta-

aineita solun ulkopuolelle tuottamiensa epäspesifisten entsyymien avulla (Valentín 

Carrera 2010). Sienten käyttö voikin tarjota uuden mahdollisen vaihtoehdon 

pilaantuneiden maiden puhdistukseen.  

 

Viime vuosina käsite ”ekotehokkuus” on myös noussut yhä enemmän esiin, kun pyritään 

kestävään kehitykseen. Ekotehokkuus on eräänlainen työkalu tai ajatusmalli, joka arvioi 

ihmisen toimien vaikutusta ympäristöllisestä näkökulmasta. Ekotehokkuus kuvaa 

panosten ja hyötyjen suhdetta (esimerkiksi kustannukset vs. ympäristöhyödyt). 

Ekotehokkuuden kokonaisvaltaisena tavoitteena on tuottaa mahdollisimman vähillä 

resursseilla ja negatiivisilla vaikutuksilla mahdollisimman paljon hyötyä. (EuroDemo 

2007, Sorvari et al. 2009b) Eri kunnostusmenetelmiä vertailevaa 

ekotehokkuustarkastelua on mahdollista hyödyntää pilaantuneiden maiden 

riskinhallintaa koskevan päätöksenteon tukena. 
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Tässä diplomityössä tarkastellaan ja vertaillaan pilaantuneiden maiden 

kunnostusmenetelmien ekotehokkuuksia. Kirjallisessa osiossa kuvataan ensin yleisimpiä 

pilaantuneita maita ja Suomessa tavallisimpia kunnostukseen käytettyjä menetelmiä 

yleisellä tasolla sekä määritellään käsitteitä. Myös Suomen ympäristökeskuksessa 

kehitetty ekotehokkuuslaskentatyökalu ”PIRTU” esitellään. Kokeellisessa osiossa 

tarkastellaan yksityiskohtaisemmin yhtä tapausesimerkkiä, PAH-pilaantunutta maata, 

jonka osalta vertaillaan erilaisten käsittelyvaihtoehtojen ekotehokkuutta. Diplomityön 

pääasiallinen tarkoitus oli vertailla uudenlaista sienikäsittelymenetelmää ja sen 

kilpailukykyä muihin Suomessa tavallisesti käytettyihin pilaantuneiden maiden 

käsittelymenetelmiin.  

 

 

 

2. Pilaantuneet maat ja yleiset haitta-

aineet 
 

 

Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Usein 

pilaantuneet alueet ovat seurausta aiemmasta tietämättömyydestä tai 

piittaamattomuudesta. Pilaantuneet alueet ovat maailmanlaajuinen ongelma ja niiden 

arvioitu määrä on merkittävä. (Vidali 2001) Esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen 

(engl. European Environment Agency; EEA) erään raportin mukaan läntisen Euroopan 

mahdollisesti pilaantuneiden alueiden arvioitu yhteenlaskettu määrä on lähes 1,5 

miljoonaa, eikä tämä luku edes sisällä arvioita kaikkien läntisen Euroopan maiden 

tilanteesta, puhumattakaan itäisen Euroopan maista (Prokop et al. 2000). Myös 

Suomessa ongelma on merkittävä ja pilaantuneita maa-alueita (PIMA) on lukuisia eri 

puolilla maata. Näiden pilaantumisasteet sekä pilaamista aiheuttavat haitta-aineet 

vaihtelevat eri vuosina (kuvat 1 ja 2). Pääasiallisesti pilaantumista on aiheuttanut 
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teollinen toiminta, kunnallinen jätteiden käsittely ja maatalous. Kasvava kemian 

teollisuus on tuottanut mitä erilaisimpia kemiallisia aineita ja yhdisteitä kuten torjunta-

aineita, polttoaineita, liuottimia, alkaaneja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-

yhdisteitä (engl. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), räjähteitä, väriaineita ja niin 

edelleen. Nämä yhdisteet ovat tärkeitä nyky-yhteiskunnan kehittymisen kannalta, mutta 

samalla ne voivat kertyä maaperiin, sedimentteihin ja vesistöihin ja ovat usein hitaasti 

hajoavia ja ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia esimerkiksi karsinogeenisten ja 

mutageenisten vaikutustensa vuoksi. (Gianfreda ja Rao 2004) 

 

Kuva 1. Vuoden 2005 vastaanotettujen maiden pilaantumisaste sekä voimakkaasti 

pilaantuneiden ja ongelmajätteiksi luettavien maiden haitta-ainejakaumat Suomessa. 

Kuva on muokattu lähteestä (Jaakkonen 2008). 

 

Yleisin PIMA-tyyppi Suomessa on öljyhiilivedyillä pilaantunut maa, ja esimerkiksi 

vuonna 2008 Suomen kaikista pilaantuneista maa-aineksista 55 % oli öljyhiilivedyillä 
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pilaantuneita; vuosina 2005 ja 2006 vastaavasti noin kolmannes kaivetuista 

pilaantuneista maista oli pilaantunut öljyhiilivedyillä. Suurin osa öljyhiilivedyistä on 

peräisin polttoaineen jakelusta (huoltoasemat ym.) ja liikenteestä. Toinen merkittävä 

PIMA-tyyppi on sekapilaantunut maa, joka siis voi olla useilla eri haitta-aineilla 

pilaantunut (esimerkiksi öljyhiilivedyillä ja raskasmetalleilla). Myös raskasmetalleilla 

pilaantuneet maat ovat yleisiä. Vuonna 2008 kaikista pilaantuneista maa-aineksista noin 

15 % oli pilaantunut yksin raskasmetalleilla. Lisäksi kloorifenolit ja / tai dioksiinit ovat 

mainittavia maiden pilaajia. Vuonna 2008 2,2 % pilaantuneista maa-aineksista oli 

pilaantunut juuri näillä yhdisteillä. Kloorifenoleita sekä dioksiineja ja furaaneja päätyy 

maaperään esimerkiksi sahateollisuudesta (sahat ja kyllästämöt yms.). Prosenttiosuudet 

ja määrät vaihtelevat luonnollisesti jonkin verran vuosittain, koska eri vuosina 

toteutetaan erilaisia kunnostuksia. (Jaakkonen 2008, Anon. [16] 2011) Voimakkaasti 

pilaantuneita ja ongelmajätearvon ylittäviä maita on kohtalaisen suuri osa, mikä 

vaihtelee kuitenkin vuosittain eri kunnostuskohteiden laadun ja koon mukaan. Vuonna 

2005 kaikista käsittelylaitoksiin vastaanotetuista pilaantuneista massoista 45 % oli 

voimakkaasti pilaantuneita ja 8 % ylitti ongelmajätearvon. Vastaavat luvut vuodelle 

2006 olivat 24 % ja 8 %. (Jaakkonen 2008)  
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Kuva 2. Vuoden 2006 vastaanotettujen maiden pilaantumisaste sekä voimakkaasti 

pilaantuneiden ja ongelmajätteiksi luettavien maiden haitta-ainejakaumat Suomessa. 

Kuva on muokattu lähteestä (Jaakkonen 2008). 

 

Suuria määriä öljyhiilivetyjä vapautuu maaperiin ja vesiin erilaisten onnettomuuksien, 

kuten öljyputkirikkojen, kuljetusonnettomuuksien ja öljytankkien rikkoontumisen 

seurauksena. Ekosysteemejä vaarantavien onnettomuuksien lisäksi ympäristölle aiheutuu 

haittaa öljykenttien vesi-öljy-erotusjärjestelmissä syntyvästä öljyisestä liejusta ja 

raakaöljyn varastointitankkeihin kertyvistä öljyisistä jätemateriaaleista. (Liu et al. 2010) 

Hiilivetyjä voi päätyä ympäristöön erilaisten lähteiden kautta kuten 

teollisuuskemikaaleista, öljystä ja sen jalosteista, polttoaineiden epätäydellisestä 

palamisesta ja myös esimerkiksi ruohikko- ja metsäpaloista. Hiilivetyjen kestävyys, 

toisin sanoen pitkä hajoamisaika luonnossa, riippuu yhdisteen kemiallisesta ja 

fysikaalisesta rakenteesta, eli mitä monimutkaisempi rakenne niillä on, sitä enemmän ne 

kertyvät luontoon ja sedimentteihin. Useat vaikeasti hajoavat hiilivedyt kuten PAH-
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yhdisteet ja PCB-yhdisteet (engl. Polychlorinated Biphenyls) ovat lisäksi 

karsinogeenisiä eli syöpävaarallisia ja voivat olla vaarallisia päätyessään esimerkiksi 

ravintoketjuun. (Perelo 2010)  

 

 

2.1 POP-yhdisteet 
 

POP-yhdisteet eli vaikeasti hajoavat orgaaniset yhdisteet ovat orgaanisia hyvin stabiileja 

yhdisteitä, joita on käytetty muun muassa torjunta-aineina (esimerkiksi hyönteisten, 

kasvien ja sienten torjunnassa) sekä yleisesti kemian teollisuudessa. Niitä syntyy myös 

palamis- ja teollisuusprosessien sivutuotteina. POP-yhdisteet ovat pysyviä ympäristössä, 

ne kertyvät elävien organismien rasvakudoksiin ja ovat myrkyllisiä niin ihmisille kuin 

muullekin eläimistölle. POP-yhdisteet voidaan luokitella niiden fotolyyttisen, 

kemiallisen ja biologisen hajoamiskestävyyden, lipofiilisyyden (rasvahakuisuus; engl. 

lipophilicity) sekä myrkyllisyyden mukaan. POP-yhdisteet voivat matkata pitkiä matkoja 

ilmakehässä. (Lodolo et al. 2001) Tukholman yleissopimuksessa vuonna 2001 sovittiin 

joidenkin POP-yhdisteiden (ns. likainen tusina, engl. ”dirty dozen”) käyttöön ja 

tuotantoon liittyvistä rajoituksista ja kielloista (Anon. [15] 2011). Tässä työssä 

tarkasteltavat PAH-yhdisteet luetaan POP-yhdisteisiin, mutta ne eivät kuulu likaiseen 

tusinaan. 

 

 

2.2 Vaikeasti hajoavat orgaaniset yhdisteet ja niiden lähteet 

ympäristössä 
 

PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä ja niitä tavataan laajasti 

ympäristössä. Niiden rakenteeseen on liittynyt kaksi tai useampia aromaattisia renkaita. 

Normaaleissa lämpötiloissa PAH-yhdisteet ovat kiinteitä, ja yleisesti niillä on korkeat 

sulamis- ja kiehumispisteet, sekä matalat höyrynpaineet. Ne ovat myös erittäin 
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niukkaliukoisia, lipofiilisiä (rasvahakuisia) ja kemiallisesti suhteellisen inerttejä. Lisäksi 

monet PAH-yhdisteet ovat karsinogeenisiä. (Baars et al. 2001) PAH-yhdisteitä tavataan 

kaikkialla ympäristössä aina ilmasta maaperään ja sedimentteihin (Mumtaz ja George 

1995), ja niitä syntyy pääasiallisesti fossiilisten polttoaineiden epätäydellisessä 

palamisessa, tulivuoren purkauksissa ja metsäpaloissa, ja ne päätyvät ympäristöön 

kaasuina tai kiinteänä jätteenä. Lisääntynyt teollisuus ja kasvava hiilen ja polttoaineen 

käyttö on lisännyt aromaattisten yhdisteiden päästöjä, mistä johtuen ympäristön PAH-

pitoisuudet ovat nousseet. (Gao et al. 2010) PAH-yhdisteitä käytetään myös 

välituotteina muovien, pehmentimien (engl. plasticizers), pigmenttien, värien ja torjunta-

aineiden valmistuksessa (Baars et al. 2001). PAH-yhdisteitä tunnetaan yli 100 erilaista. 

Ne ovat myrkyllisiä organismeille ja niillä on taipumusta kertyä sedimentteihin, jossa ne 

hajoavat hitaasti johtuen PAH-yhdisteiden suurista molekyylipainoista. (Perelo 2010) 

Ympäristössä PAH-yhdisteet esiintyvät yleensä monimutkaisina seoksina, eikä niitä 

tavata yleensä yksittäisinä yhdisteinä (Mumtaz ja George 1995). Liitteessä 1 on esitetty 

16 yleisimmin määritettyä PAH-yhdistettä (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston eli 

USEPA:n priorisoimat 16 PAH-yhdistettä ympäristötutkimuksissa, ns. ”16 EPA-PAH”) 

sekä niiden kemialliset rakennekaavat.  

 

PCB-yhdisteet ovat eräitä pahimpia haitta-aineita, koska ne ovat myrkyllisiä, 

karsinogeenisiä, ympäristöön laajasti levinneitä ja lisäksi hitaasti biohajoavia. Niitä on 

käytetty erilaisissa sovelluksissa, esimerkiksi hydrauliikkanesteissä, pehmentimissä, 

kiinnitysaineissa ja voiteluöljyissä, ja niitä voi päätyä ympäristöön valmistuksen 

yhteydessä esimerkiksi jätteiden mukana tai läikkymällä. (Perelo 2010) Suomessa PCB-

yhdisteitä on aiemmin lisätty myös elementtirakennusten saumauksissa käytettyihin 

elastisiin polysulfidipohjaisiin saumausmassoihin. Niitä alettiin käyttää, kun 

elementtirakentaminen yleistyi 1950-luvulla ja niiden käyttöä jatkettiin aina 1970-

luvulle asti. Nykyisin näistä aiheutuu haittaa peruskorjausten yhteydessä, jolloin vaarana 

on saumausmassojen sisältämien PCB-yhdisteiden leviäminen ympäristöön. 

Saumausmassojen lisäksi PCB-yhdisteitä on käytetty paljon myös muuntajissa ja 
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kondensaattoreissa niiden hyvien eristysominaisuuksien ja heikon palamiskyvyn vuoksi, 

sekä hyönteismyrkyissä. (Haukijärvi ja Pentti 2000)  

Myös polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja -furaanit (PCDD/F) ovat merkittäviä 

ympäristöä pilaavia haitta-aineita. Jo useita vuosikymmeniä sitten ympäristöön 

päätyneinä niitä löytyy edelleen syvältä sedimenttikerroksista. (Perelo 2010) PCDD/F-

yhdisteet ovat hyvin myrkyllisiksi luokiteltavia polykloorattuja aromaattisia yhdisteitä, 

joiden primäärisiä lähteitä ympäristössä ovat erilaiset palamisprosessit (esimerkiksi 

erilaisten jätteiden poltto) ja sekundäärisiä lähteitä vastaavasti primäärisistä lähteistä 

peräisin olevien PCDD/F-yhdisteiden erilaiset kulkeutumis- ja kiertoprosessit 

(esimerkiksi kulkeutuminen ilmakehästä maahan). (Harjanto et al. 2000) Suomessa 

pilaantuneiden maiden osalta merkittävä dioksiinien ja furaanien lähde on 

sahatoiminnassa aikoinaan sinistymisenestoon paljon käytetty Ky-5-valmiste (Isosaari 

2004), jonka sisältämien kloorifenoleiden epäpuhtauksia myös PCDD/F-yhdisteet ovat 

(Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2006b). Muita dioksiinien ja furaanien lähteitä 

Suomessa ovat puun, turpeen ja hiilen poltto, yhdyskunta-, sairaala- ja vaarallisten 

jätteiden (ent. ongelmajäte) poltto, terästeollisuus, sintrausprosessit, asfalttiasemat, sellu- 

ja paperiteollisuuden jätevesilietteen poltto ja liikenteen päästöt (Electrowatt-Ekono 

(Jaakko Pöyry Group) 2004). Muut klooratut yhdisteet kuten trikloorieteeni, 

hiilitetrakloridi ja pentakloorifenoli (liuottimissa, puun käsittelyssä) ovat PCDD/F-

yhdisteiden lisäksi yksi orgaanisten yhdisteiden ryhmä (Perelo 2010). 

 

Monet typpiyhdisteet, joita on käytetty räjähteissä, pilaavat myös maita. Tällaisia ovat 

esimerkiksi nitrotolueenit, nitraattiesterit ja nitroamiinit, jotka ovat vaarallisia ja 

mahdollisesti vielä räjähtäviä (Allard ja Neilson 1997).  

 

Organoklooripestisidit (engl. Organochlorine Pesticides, OPs) ovat iso ongelma alueilla, 

joissa niitä on käytetty, koska ne ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja ravintoketjuun 

kertyviä (Fuentes et al. 2010). Useiden organoklooripestisidien, kuten DDT, 

heksaklooribentseeni, pentaklooribentseeni, klordaani, dieldriini, endriini, heptakloori, 

mireksi, toksafeeni, heksaklorosykloheksaani (alfa-HCH, beta-HCH ja gamma-HCH 
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[lindaani]) ja klorodekoni, käyttö on kuitenkin nykyään kansainvälisesti kielletty 

Tukholman yleissopimuksen nojalla (Anon. [14] 2011). Näiden haitta-aineiden poistossa 

ympäristöstä ja sedimenteistä mikrobiologista hajotusta pidetään yhtenä tärkeänä 

keinona (Fuentes et al. 2010). 

 

 

 

3. Suomessa vakiintuneet pilaantuneen 

maaperän käsittelymenetelmät 
 

 

Suomessa kunnostetaan vuosittain keskimäärin noin 300 pilaantunutta maa-aluetta. 

Yleisin toimenpide pilaantuneiden maiden kunnostamiseksi Suomessa on massanvaihto, 

jossa pilaantuneet maamassat kaivetaan pois ja kuljetetaan käsiteltäviksi muualle. 

Tarvittaessa tilalle viedään puhdasta maa-ainesta. Pilaantuneen maan 

käsittelymenetelmiä ovat esimerkiksi maan (hyöty)käyttö sellaisenaan, erilaiset termiset 

käsittelyt, kompostointi, kiinteytys / stabilointi, huokosilmakäsittely, pesu sekä 

eristäminen tai loppusijoitus. (Jaakkonen 2008) 

 

 

3.1 Terminen käsittely 
 

Termiset käsittelymenetelmät käyttävät lämpöä hajottamaan tai höyrystämään haitta-

aineita (Harjanto et al. 2000). Termisiä käsittelymenetelmiä on useita erilaisia, ja niitä 

voidaan käyttää ex situ, jossa käsittely tapahtuu poissa kohteesta, ja on site, jossa 

käsittely tapahtuu paikan päällä kohteessa, mutta maa-ainekset kaivetaan ylös kohteesta. 

Erilaiset polttomenetelmät ovat yleisiä termisen käsittelyn menetelmiä. Niihin lasketaan 

esimerkiksi korkean lämpötilan poltto, terminen desorptio ja pyrolyysi. Korkean 



 

11 
 

lämpötilan poltto on ollut yksi yleisimmin käytetyistä maaperän puhdistustekniikoista 

erilaisille haitta-aineille, mukaan lukien useat POP-yhdisteet. Korkean lämpötilan poltto 

on hallituissa oloissa suoritettava ex situ -käsittely pilaantuneelle maalle, jossa korkea 

lämpötila yhdessä hapen kanssa hajottaa haitta-aineet vaarattomiksi yhdisteiksi. (Lodolo 

et al. 2001) Vaaralliset yhdisteet hajoavat ja höyrystyvät polttouuneissa, joiden 

lämpötilat ovat välillä 870 – 1200 oC. Polttaminen näissä korkeissa lämpötiloissa 

hajottaa useimmat vaaralliset orgaaniset yhdisteet (esimerkiksi PAH-yhdisteet) sekä 

muut yhdisteet rikkomalla niiden kemialliset sidokset. (Gan et al. 2009, Hamby 1996) 

Tällä menetelmällä voidaan poistaa yli 99,99 % haitta-aineista (Lodolo et al. 2001). 

Suomessa pilaantuneiden maiden termisiä käsittelyjä tekee Savaterra Oy siirrettävällä 

laitteistollaan. Lisäksi Ekokem Oy Ab tekee pilaantuneiden maiden termisiä käsittelyjä 

Riihimäen laitoksillaan. (Anon. [2] 2011) Nykyään Ekokem Oy Ab:n kaikki terminen 

käsittely tehdään korkealämpötilauunilla, jossa vaikeimmin pilaantuneita maita poltetaan 

vaarallisten jätteiden seassa pieniä määriä (Tunturi 2011). 

 

Pyrolyysi on korkean lämpötilan polton tapaan maaperän puhdistuksessa käytettävä 

terminen ex situ -käsittelymenetelmä. Pyrolyysissä orgaaniset haitta-aineet muutetaan 

lämmön (yleensä yli 430 oC) ja paineen avulla kaasumaisiksi yhdisteiksi, kuten 

metaaniksi, hiilimonoksidiksi ja vedyksi, pieneksi määräksi nestettä, sekä hiili- ja 

tuhkajäämäksi. Syntyvät kaasuyhdisteet voidaan käsitellä sekundäärisessä 

polttokammiossa. Virallisesti pyrolyysi määritellään orgaanisten aineiden 

hajotusmenetelmäksi lämmön avulla, jossa happea ei ole läsnä. Käytännössä täysin 

hapetonta prosessia ei ole kuitenkaan mahdollista saada aikaan. Pyrolyysi on 

hyödyllinen menetelmä käsiteltäessä esimerkiksi torjunta-aineilla pilaantuneita 

öljymäisiä lietteitä (engl. oily sludge), sedimenttejä tai maa-aineksia. Yleensä pyrolyysi 

on yhdistetty johonkin esikäsittelymenetelmään, esimerkiksi termiseen desorptioon. 

(Lodolo et al. 2001, Pavel ja Gavrilescu 2008) 

 

Terminen desorptio on menetelmä, jossa korkeassa lämpötilassa (yleensä kuitenkin alle 

400 oC) haihtuvat orgaaniset yhdisteet höyrystyvät pois pilaantuneesta maa-aineksesta. 
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Orgaanisista yhdisteistä ja lämpötilasta riippuen osa yhdisteistä saattaa hajota jo 

höyrystysvaiheessa joko osittain tai kokonaan (Kulkarni et al. 2008). Höyrystymisen 

jälkeen haihtuneet yhdisteet joko hajotetaan tai kondensoidaan erillisessä 

prosessivaiheessa. Termisessä desorptiossa käytetään huomattavasti matalampia 

lämpötiloja kuin mitä poltossa vaaditaan, eikä happea ole läsnä. Termisen desorption 

etuna polttoon verrattuna onkin, että siinä syntyy huomattavasti vähemmän kaasuja, 

mikä pienentää vaadittavan kaasujenkäsittelysysteemin kokoa. (Hamby 1996) Terminen 

desorptio ei siis sovi yksinään menetelmäksi, vaan se vaatii aina toisen 

käsittelysysteemin syntyville kaasumaisille yhdisteille ja partikkeleille. Termistä 

desorptiota on käytetty mm. hiilivedyillä pilaantuneiden maiden, ei-halogenoitujen 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (engl. non-halogenated VOCs), PAH-yhdisteiden, 

PCB-yhdisteiden ja torjunta-aineiden käsittelyyn. (Lodolo et al. 2001) Suomessa 

Savaterra Oy käsittelee erilaisilla haitta-aineilla pilaantuneita maita termiseen 

desorptioon perustuvalla menetelmällä, jossa maa-aines lämmitetään ensin rummussa, 

minkä jälkeen höyrystyneet haitta-aineet hajotetaan jälkipolttimessa korkeassa 

lämpötilassa. Prosessin toimintoja ja polttolämpötiloja säätämällä on mahdollista 

käsitellä lähes kaikki haitta-aineet (Sarivaara 2011, Anon. [17] 2012). Savaterra Oy:n 

käyttämä polttolaitteisto / -asema on siirrettävissä ja maamassamäärien ollessa suuria voi 

rahtikustannusten välttämiseksi olla järkevää siirtää laitteisto pilaantuneiden maiden 

luokse. (Sarivaara 2011) Tosin laitteen siirtäminen ja käsittely kohteessa edellyttää 

erillistä ympäristölupaa. 

 

 

3.2 Kiinteytys / stabilointi 
 

Kiinteytys / stabilointi on prosessi, jossa vaarallisten jätteiden tai pilaantuneiden maiden 

sisältämien haitta-aineiden liikkuvuutta pienennetään fysikaalisin ja kemiallisin keinoin, 

ja estetään näin niiden vuorovaikutus ympäristön kanssa (Khan et al. 2004, Lodolo et al. 

2001). Haitta-aineiden määrää ei siis pyritä vähentämään (Janhunen 2007). Kiinteytys 

viittaa haitta-aineiden fyysiseen sitomiseen tai sulkemiseen stabiloidun massan sisään, 
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kun taas stabilointi viittaa yleisesti prosessiin, jossa maaperässä olevat haitta-aineet 

muutetaan liukenemattomampaan, liikkumattomampaan ja vaarattomampaan muotoon, 

ja vähennetään näin haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä (Pavel ja Gavrilescu 2008, Khan 

et al. 2004). Stabiloinnissa jätteen fysikaalinen luonne ei välttämättä muutu, toisin kuin 

kiinteytyksessä (Hamby 1996). Vaikka kiinteytys ja stabilointi eroavat hieman 

toisistaan, ne ovat silti niin lähellä toisiaan, että usein niistä puhutaan yhdessä tarkoittaen 

samaa (Janhunen 2007, Jaakkonen 2008). Kiinteytys- / stabilointiprosessi voidaan 

suorittaa joko in situ (käsittely tapahtuu paikalla kohteessa eli maita tai sedimenttejä ei 

siirretä tai kaiveta pois kohteesta) tai ex situ, ja siinä pilaantuneen maa-aineksen 

joukkoon sekoitetaan sideaineita (esimerkiksi sementti, lentotuhka, termoplastit) saaden 

aikaan stabiili massa (Lodolo et al. 2001). Kemiallisten seos- ja sideaineiden valintaan ja 

määrään vaikuttaa pilaantuneen maa-aineksen ja epäpuhtauksien koostumus sekä 

maalaji ja maa-aineksen vesipitoisuus. Kiinteytys / stabilointi soveltuu öljyillä, PAH-

yhdisteillä ja epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneiden maiden käsittelyyn, mutta se 

ei sovellu haihtuvia aineita sisältäville maille eikä myöskään kovin hyvin runsaasti 

orgaanisia epäpuhtauksia sisältäville maille. Stabiloituja massoja on mahdollista käyttää 

hyödyksi esimerkiksi erilaisissa kenttärakenteissa kantavina rakenteina. (Anon. [1] 

2011) Suomessa esimerkiksi vuonna 2005 kaikista pilaantuneen maan ex situ -

käsittelyistä 11 % tehtiin stabilointina. Vuonna 2006 vastaava osuus oli hieman 

suurempi, 16 %. Eri vuosien välinen ero riippuu valituista kunnostuskohteista. Osa 

voimakkaasti orgaanisilla aineilla pilaantuneista maista edelleen stabiloidaan tai 

eristetään lähinnä kustannussyistä. (Jaakkonen 2008) 

 

 

3.3 Eristys / kapselointi / loppusijoitus 
 

Eristyksellä / kapseloinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa pilaantunut maa eristetään 

yleensä joko in situ tai ex situ fysikaalisesti muusta ympäristöstä ja estetään näin haitta-

aineiden leviäminen ympäristöön. Pilaantuneen maan eristys / kapselointi tapahtuu 

erilaisten eristysseinien, -paneelien tai -kerrosten avulla. Pilaantuneen alueen ympärille 
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kaivetaan yleensä riittävän syvä oja kunnes läpäisemätön maakerros löytyy. Jos 

läpäisemätöntä maakerrosta ei löydy järkevältä syvyydeltä, tehdään alle läpäisemätön 

pohja. Läpäisemättömien seinien ja mahdollisen pohjan materiaalina voidaan käyttää 

esimerkiksi savea, sementtiä, uralankkuja tai synteettisiä tekstiilejä, jotka estävät haitta-

aineiden huuhtoutumisen ja sekoittumisen pois maasta ja pohjaveteen. Myös pinnalle 

tehdään läpäisemätön kerros esimerkiksi maaseoksista, savesta tai synteettisistä 

materiaaleista. Eristyksen teho heikkenee ajan myötä eikä sitä voida pitää lopullisena 

kunnostustoimena. Eristys ei siis poista haitta-aineita maaperästä, vaan haitta-aineet 

muodostavat edelleen riskin ympäristölle, jos eristysrakenne vaurioituu. Eristäminen 

soveltuu erilaisille maatyypeille (hiekka, siltti, savi, moreeni, orgaaninen maa kuten 

multa ja turve, sedimentti) ja esimerkiksi raskasmetalleilla, syanideilla ja asbestilla 

pilaantuneille maille. Menetelmä soveltuu kuitenkin huonosti orgaanisilla yhdisteillä, 

erityisesti helposti kulkeutuvilla yhdisteillä pilaantuneille maille, ja ei lainkaan 

haihtuvilla yhdisteillä pilaantuneille maille. Tiivistysrakenteita voidaan käyttää joko 

muiden kunnostusmenetelmien yhteydessä tai omana erillisenä menetelmänä, jolloin 

eristämisestä puhutaan myös loppusijoituksena. (Khan et al. 2004, Diamond et al. 1999, 

Penttinen 2001, Jaakkonen 2008)    

 

 

3.4 Käyttö sellaisenaan 
 

Suuri osa pilaantuneista maista käytetään sellaisenaan kaatopaikoilla erilaisissa 

rakenteissa tai peitemaina. Tällöin maiden haitta-ainepitoisuudet ovat alhaisia, joten 

niiltä ei edellytetä muuta käsittelyä, koska kaatopaikan pohjarakenteiden katsotaan 

estävän haitta-aineiden kulkeutumisen ympäristöön. Suurin osa kaivetuista, 

pilaantuneista maa-aineksista on toimitettu toistaiseksi kaatopaikoille, joko suoraan tai 

käsittelyn kautta. Esimerkiksi vuonna 2006 lähes 60 % kaikista pilaantuneista maa-

aineksista meni kaatopaikoille hyötykäytettäviksi sellaisenaan muun muassa 

kaatopaikkojen päivittäispeittoina. (Jaakkonen 2008, Sorvari et al. 2009a)  
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3.5 Huokosilmakäsittely 
 

Huokosilmakäsittely tai huokoskaasukäsittely on yleinen ja kustannustehokas 

menetelmä, joka soveltuu haihtuvilla (engl. Volatile Organic Compound, VOC) ja 

puolihaihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (engl. Semi-Volatile Organic Compound, 

SVOC) pilaantuneiden maiden kunnostukseen. Siinä pilaantuneeseen maahan 

asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaisia ilmakanavia, jotka altistetaan alipaineelle. 

Alipaineen avulla haihtuvat yhdisteet ja kaasut poistuvat maasta kanavien kautta, minkä 

jälkeen kaasut johdetaan käsiteltäviksi (yleisesti aktiivihiilisuodatuksella) ennen niiden 

vapautusta ilmakehään. Huokosilmakäsittelyllä voidaan tehokkaasti kunnostaa maita, 

jotka ovat pilaantuneet esimerkiksi bentseenillä, tolueenilla, ksyleenillä, naftaleenilla, 

bifenyylillä tai trikloorietaanilla. (Khan et al. 2004) Suomessa huokosilmakäsittelyä 

käytetään yleisesti huoltoasemakiinteistöjen kunnostuksessa. Myös klooratuilla 

liuottimilla pilaantuneita maita on Suomessa puhdistettu huokosilmakäsittelyn avulla. 

(Penttinen 2001) 

 

 

3.6 Kompostointi 
 

Kompostointi on pilaantuneen maaperän aerobinen ex situ -  tai  on site -

käsittelymenetelmä, jossa mikro-organismit hajottavat orgaanista materiaalia (Bamforth 

ja Singleton 2005). Pilaantunut maa-aines kaivetaan pois ja sen joukkoon sekoitetaan 

orgaanista bulkkimateriaalia kuten puuhaketta tai kasvijätettä, mikä tekee maasta 

kuohkeamman ja parantaa ilman kiertoa ja vedenpoistoa maasta. Lisättävän orgaanisen 

bulkkimateriaalin avulla saadaan lisäksi riittävä hiilen, typen ja fosforin tasapaino 

ylläpitämään mikrobien aktiivisuutta. (Lodolo et al. 2001, Mohan et al. 2006) 

Tyypillinen lisättävän orgaanisen materiaalin / kompostimassan ja pilaantuneen maan 

suhde on 25 % orgaanista materiaalia / kompostimassaa ja 75 % pilaantunutta maata, 

mutta suhde riippuu maan tyypistä, haitta-aineista ja niiden pitoisuuksista. 

Kompostoinnin ajaksi maa peitetään eroosion välttämiseksi sekä ylläpitämään 



 

16 
 

bakteerien kasvulle sopivaa kosteutta ja lämpötilaa kompostissa. (Pavel ja Gavrilescu 

2008) Riittävä hapensaanti kompostissa varmistetaan sekoituksella / kääntelyllä tai 

ilmastusputkilla (Penttinen 2001). Kompostointiprosessi voidaan jakaa neljään eri 

vaiheeseen riippuen kompostointimassan lämpötilasta: mesofiiliseen, termofiiliseen, 

jäähtymis- ja kypsymisvaiheeseen. Näissä neljässä vaiheessa mikrobiyhteisöt vaihtuvat 

ja orgaanisen materiaalin hajotessa lämpötila alenee, kun päästään jäähtymis- ja 

kypsymisvaiheeseen. (Bamforth ja Singleton 2005) Kompostoinnilla voidaan puhdistaa 

esimerkiksi raskailla öljyhiilivedyillä, PAH-yhdisteillä, räjähteillä (TNT, RDX, HMX) 

tai muilla biohajoavilla orgaanisilla yhdisteillä pilaantuneita maita (Lodolo et al. 2001). 

Kaikille yhdisteille kompostointi ei kuitenkaan välttämättä sovellu. Esimerkiksi 

dioksiinit ja furaanit ovat biologisesti erittäin huonosti hajoavia (Laitinen 2008). 

 

 

3.7 Pesu 
 

Pilaantuneen maa-aineksen pesu on ex situ - tai on site -käsittelymenetelmä haitta-

aineiden poistamiseksi maasta. Menetelmässä maata pestään yleensä vedellä, mutta 

joskus myös yhdessä muiden liuottimien kanssa. Liuotinten valinta perustuu niiden 

kykyyn liuottaa haitta-aineita, sekä niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Maan 

puhdistuminen tapahtuu joko siten, että maassa olevat haitta-aineet liukenevat tai 

suspendoituvat pesuliuokseen, minkä jälkeen liuos käsitellään myöhemmin 

vedenpuhdistusmenetelmillä, tai siten, että haitta-aineet väkevöidään pienempään 

määrään maata partikkelikokoon tai massaan perustuvalla erottelulla tai hankaukseen 

pohjautuvalla puhdistuksella. Pesuprosessissa maamäärää saadaan pienennettyä 

erottamalla karkearakenteisemmasta maasta hienojakoisempi maa, jonka pieniin 

partikkeleihin useimmat orgaaniset ja epäorgaaniset haitta-aineet tyypillisesti ovat 

sitoutuneita. Hienojakoinen, haitta-aineita sisältävä maa voidaan käsitellä esimerkiksi 

polttamalla tai bioremediaatiotekniikoilla, ja karkearakenteisempi puhtaampi maa 

voidaan sijoittaa esimerkiksi täyttömaaksi. Maan pesu soveltuu esimerkiksi 

puolihaihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (SVOC), öljyillä ja niiden jäämillä, 
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raskasmetalleilla, PCB-yhdisteillä, PAH-yhdisteillä ja torjunta-aineilla pilaantuneiden 

maiden käsittelyyn. Maan pesua käytetään usein yhdessä muiden tekniikoiden kanssa ja 

se on kustannustehokas menetelmä, koska se vähentää käsiteltävän materiaalin määrää. 

(Khan et al. 2004, Pavel ja Gavrilescu 2008) 

 

 

 

4. Maaperän puhdistus sienillä  
 

 

4.1  Mikro-organismien käyttö maaperän puhdistuksessa 
 

Mikro-organismeja esiintyy kaikkialla ja ne omaavat uskomattoman monipuolisia 

metabolisia systeemejä erilaisten myrkyllisten yhdisteiden hajotukseen (Brar et al. 

2006). Bioremediaatio eli biopuhdistus on prosessi, jossa orgaanisia jätteitä hajotetaan 

hallituissa olosuhteissa ja tehdään niistä vähemmän haitallisia tai alennetaan niiden 

sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia riittävän alhaisille tasoille. Määritelmän mukaan 

bioremediaatiossa haitta-aineiden hajottajana toimivat luonnossa esiintyvät elävät 

organismit, yleensä mikro-organismit (bakteerit ja sienet), mutta myös kasvit. (Vidali 

2001) Kasveilla tapahtuva maaperän puhdistus eli fytoremediaatio (engl. 

phytoremediation) voidaan erottaa bioremediaatio-käsitteestä omakseen, jolloin 

bioremediaatiolla tarkoitetaan vain bakteereilla ja sienillä tapahtuvaa maaperän 

puhdistusta. Joka tapauksessa sekä bioremediaatio että fytoremediaatio ovat molemmat 

tekniikoita, jotka mahdollistavat maaperän käsittelyn in situ. In situ -käsittelyllä on 

mahdollista tehdä suuria säästöjä pilaantuneen materiaalin käsittelyssä, kuljetuksessa ja 

varastoinnissa. (Pletsch et al. 1999) Bioremediaation toimintaan ja onnistumiseen 

vaikuttavat monet tekijät: haitta-aineita hajottamaan kykenevä mikrobipopulaatio, haitta-

aineiden biosaatavuus mikro-organismeille (engl. bioavailability) ja erilaiset 

ympäristölliset tekijät kuten lämpötila, pH, ravinteet, elektronin vastaanottajat, 
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pelkistyspotentiaali, veden aktiivisuus, osmoottinen paine sekä haitta-aineiden pitoisuus 

(Brar et al. 2006). 

 

Sienten käyttöä spesifisten haitta-aineiden hajottajana ja käyttöä bioremediaatiossa on 

tutkittu paljon. Esimerkiksi PAH-yhdisteiden biohajotusta sienillä on tutkittu jo usean 

vuosikymmenen ajan, kun esimerkiksi 1970-luvulla Cunninghamella elegans -

rihmasienen havaittiin kykenevän hajottamaan mm. naftaleenia, antraseenia ja 

bentso[a]pyreeniä, ja 1980-luvulla myös Phanerochaete chrysosporium -

valkolahottajasienen havaittiin kykenevän hajottamaan esimerkiksi bentso[a]pyreeniä 

(Cernignlia ja Gibson 1977, Cernignlia ja Gibson 1979, Bumpus et al. 1985).  Sekä  

bakteerit että sienet kykenevät hajottamaan erilaisia haitta-aineita, mutta sienet tarjoavat 

useita etuja bakteereihin nähden: 1) Haitta-aineiden kirjo, joita sienet pystyvät 

hajottamaan, on huomattavasti laajempi kuin bakteerien johtuen sienten kyvystä tuottaa 

solun ulkoisia epäspesifisiä entsyymejä. 2) Nämä solun ulkopuolelle tuotetut ligniiniä 

muokkaavat entsyymit ja erilaiset pienen molekyylimassan välittäjäaineet voivat myös 

parantaa haitta-aineiden biosaatavuutta sienille verrattuna bakteereihin. 3) Sienet ovat 

kestäviä mikro-organismeja ja voivat sietää korkeampia haitta-ainepitoisuuksia kuin 

bakteerit, eivätkä sienet vaadi haitta-aineiden ottoa sisäänsä niiden hajottamiseksi, toisin 

kuin bakteerit. 4) Sienet eivät käytä haitta-aineita energiaksi, toisin kuin bakteerit, ja 

voivat siten toimia myös alhaisemmissa haitta-ainepitoisuuksissa. (Pointing 2001, 

Gianfreda ja Rao 2004, Harms et al. 2011) Toisaalta sienten käyttöä rajoittaa se, että ne 

ovat aerobeja, kun taas bakteerit voivat toimia myös anaerobisissa oloissa. Lisäksi 

kyetäkseen hajottamaan haitta-aineita sienet tarvitsevat kasvamiseen erillisen hiili- ja 

typpilähteen, kun taas bakteerit eivät. Sienten heikkoutena on myös niiden herkkyys 

mekaaniselle rasitukselle (esimerkiksi maan sekoitus) niiden herkän rihmaston vuoksi. 

Lisäksi sienet kasvavat hitaammin kuin bakteerit. (Harms et al. 2011, Pointing 2001) 
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4.2  Basidiomykeettisienet 
 

Sienikunta koostuu yli 1,5 miljoonasta jäsenestä ja se jakautuu neljään suurempaan 

sieniryhmään: kotelosieniin (Ascomycetes), kantasieniin (Bacidiomycetes), 

yhtymäsieniin (Zygomycetes) ja piiskasiimaisiin (Chytrids tai Chytridiomycetes). Sienet 

vaikuttavat lähes kaikkiin muihin elämänmuotoihihn ja niillä on merkittävä rooli 

ympäristössä orgaanisen materiaalin hajottajana ja symbioottisissa suhteissa niin 

prokarioottien (bakteerit ja arkit), kasvien (mukaan lukien levät) kuin eläintenkin kanssa. 

Sienet ovat erittäin monimuotoisia niiden pitkästä kehityshistoriasta johtuen, mikä on 

myös havaittavissa sienten jaosta yllämainittuun neljään eri ryhmään, jotka jakautuvat 

vielä lukuisiin erilaisiin pienempiin ryhmiin. (Galagan et al. 2005) 

 

Suurin osa haitta-aineita hajottavista sienistä kuuluu kotelo- ja kantasieniin, ja muiden 

sienten haitta-aineiden hajotuskyvystä on vain harvoja dokumentoituja esimerkkejä. 

Kantasienet kattaa noin 34 % kaikista kuvatuista sienilajeista, ja ne asuttavat 

pääasiallisesti maallisia ympäristöjä ja esiintyvät harvemmin vesiympäristöissä. (Harms 

et al. 2011) Kantasienet eli basidiomykeettisienet voidaan jakaa kolmeen suurempaan 

alaryhmään niiden kasvutavan ja -paikan mukaan: puunlahottajiin (engl. wood-decaying 

fungi), karikkeenlahottajiin (engl. litter-decomposing fungi) ja mykorritsasieniin (engl. 

mycorrhizal fungi; muodostavat sienirihmalla symbioosin kasvin juureen) (kuva 3). 
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Kuva 3. Kantasienten eli basidiomykeettisienten ekofysiologinen ryhmittely. 

Puunlahottajat voidaan vielä jakaa valko- ja ruskolahottajiin niiden aiheuttaman lahon 

mukaan. Kuva on muokattu lähteestä (Steffen 2003).  

 

Jotkut sienet, erityisesti valkolahottajasienet ja karikkeenlahottajasienet kykenevät 

tuottamaan solunulkoisia oksidoreduktaasi-entsyymejä, jotka hajottavat 

kasvimateriaaleissa olevan lignoselluloosan ligniiniä. Tällaiset ligninolyyttiset 

entsyymit, kuten mangaaniperoksidaasi (MnP; EC 1.11.1.13), lakkaasi (EC 1.10.3.2) ja 

ligniiniperoksidaasi (LiP; EC 1.11.1.14), kykenevät ligniinin lisäksi hajottamaan useita 

erilaisia orgaanisia haitta-aineita, mm. PAH-yhdisteitä. (Steffen et al. 2002)  

 

Puunlahottajiin kuuluvat valkolahottajasienet ovat laajasti kaikissa luonnollisissa 

ympäristöissä esiintyvä mikro-organismiryhmä. Ne ovat ainutlaatuisia organismeja 

niiden tehokkaan solunulkoisen ligniiniä hajottavan entsyymisysteemin vuoksi (engl. 

Lignin-Degrading enzyme System, LDS). Valkolahottajasienten LDS on epäspesifinen 

ja kykenee hajottamaan lukuisia erilaisia haitta-aineita ympäristöstä. 
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Valkolahottajasienet tuottavat ligniiniä hajottavia entsyymejä yleensä olosuhteissa, 

joissa ravinteita on niukasti saatavilla – maaperässä tilanne on usein näin. (Gianfreda ja 

Rao 2004) Puulla kasvavien valkolahottajasienten ongelmana on kuitenkin niiden 

rajoittunut kyky kasvaa maaperässä (Steffen et al. 2007). Tämä luonnollisestikin 

rajoittaa niiden käyttöä maaperän puhdistuksessa. Karikkeenlahottajasienet voivat tarjota 

tähän etuja.  

 

Valkolahottajasienten tapaan osan karikkeenlahottajasienistä tiedetään tuottavan 

tehokkaita ligninolyyttisiä entsyymejä ja hajottamaan vaikeasti hajoavaa ligniiniä, minkä 

on ehdotettu olevan esivaatimus orgaanisten haitta-aineiden epäspesifiselle 

hajottamiselle. Lisäksi karikkeenlahottajien luonnollinen kasvuympäristö on metsien ja 

ruohikoiden karikekerros, ja niiltä voi odottaa kykyä kasvaa ja selviytyä myös 

maaperässä. Tällaiset karikkeenlahottajasienet ovatkin lupaava vaihtoehto pilaantuneen 

maaperän biopuhdistukseen. (Steffen et al. 2007) Puunlahottajista valkolahottajat sekä 

karikkeenlahottajat ovat potentiaalisia haitta-aineiden hajottajia, mutta puunlahottajiin 

kuuluvat ruskolahottajat sitä vastoin hajottavat harvemmin haitta-aineita ympäristössä. 

Tälläisia haitta-aineita hajottavia ruskolahottajia löytyy silti ainakin Gloeophyllum-

suvusta, jonka jäsenet kykenevät hajottamaan kloorifenoleita ja 

fluorokinoloniantibiootteja. (Harms et al. 2011)  

 

Phanerochaete velutina 

 

Phanerochaete-suku kuuluu puulla kasvaviin basidiomykeettisieniin. Phanerochaete-

lajit kykenevät hajottamaan ligniiniä ja aiheuttavat puihin yhtenäistä valkolahoa. (Hua 

Wu et al. 2010) Phanerochaete-sukuun kuuluvien sienten kasvusto on usein melko 

paksua ja muodostaa narumaisia rakenteita. Itiökanta on ylösalaisin, itiöt ovat 

ohutseinäisiä ja usein työntyvät esiin kystideistä. (Anon. [4] 2011) Itiölavan pinnat ovat 

usein sileitä, mutta nystyräisiä. Sääntönä on pidetty, että lajeja, joilla on huokoiset 

pinnat, ei lasketa Phanerochaete-suvun piiriin. (Hua Wu et al. 2010)  
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Phanerochaete velutina, suomeksi nukkaorvakka (Anon. [8] 2011), on Hua Wu et al. 

(2010) mukaan yksi Phanerochaete-suvun ydinryhmän muodostavista tyyppilajeista.    

P. velutina -valkolahottajasientä esiintyy pääasiallisesti Euroopan alueella, eniten 

Espanjan, Norjan, Tanskan, Saksan ja Ruotsin alueella. Sitä on löydetty myös Suomesta 

Lounais-rannikolta. (Anon. [5] 2011) Valentín et al. (2009) tutkivat karikkeenlahottaja- 

ja valkolahottajasienten kykyä vähentää maan orgaanisen aineksen määrää, ja 

havaitsivat tutkittavista sienistä P. velutina -valkolahottajalla korkeimmat MnP-

aktiivisuudet (5 U / g MnP; U = unit) sienten kasvaessa männynkaarnalla. MnP on 

epäspesifinen entsyymi ja hajottaa ligniinin lisäksi myös humusyhdisteitä ja orgaanisia 

haitta-aineita. (Valentín et al. 2009) P. velutina -sienellä onkin potentiaalia pilaantuneen 

maan biopuhdistukseen sen tehokkaan MnP-tuoton vuoksi. Taulukossa 1 on esitetty P. 

velutina -sienen taksonominen luokittelu ja kuvassa 4 P. velutina kasvamassa puun 

pinnalla. 

 

Taulukko 1. Phanerochaete velutina -valkolahottajasienen taksonominen luokittelu. 

(Anon. [6] 2011, Anon. [7] 2011)  

 

Domeeni (engl. domain)      Eycariota (eukariootit) 

Kunta (engl. kingdom)  Fungi (sienet)  

Kaari (engl. phylum)      Basidiomycota (kantasienet) 

Luokka (engl. class)          Agaricomycetes (avokantaiset eli kantaitiöiset sienet)  

Lahko (engl. order)            Polyporales 

Heimo (engl. family)         Phanerochaetaceae 

Suku (engl. genus)             Phanerochaete 

Laji (engl. species)             Phanerochaete velutina 
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Kuva 4. Phanerochaete velutina kasvamassa puun pinnalla. Kuva: Jens H. Petersen, 

Tanska, otettu lähteestä (Anon. [4] 2011). 

 

Eniten tutkittu valkolahottajabasidiomykeetti on Phanerochaete-suvun Phanerochaete 

chrysosporium (Martinez et al. 2004). P. chrysosporium on malliorganismi 

ligninolyyttisten entsyymien tuottamisessa (Singh ja Chen 2008) ja sen entsyymejä ja 

entsymaattisia reaktioita on tutkittu paljon (esimerkiksi Leisola et al. 1985, Haemmerli 

et al. 1986a, Haemmerli et al. 1986b, Umezava et al. 1986,  Haemmerli  et al. 1987, 

Leisola et al. 1987, Glumoff et al. 1990 ja Schoemaker ja Leisola 1990). P. 

chrysosporium -valkolahottajan käyttöä myös PAH-yhdisteiden hajottamisessa on 

tutkittu paljon sen tuottamien ligninolyyttisten entsyymien (LiP, MnP) vuoksi (Zheng ja 

Obbard 2000). Haemmerli et al. (1986a) esittivät aikoinaan reaktioehdotuksen 

esimerkiksi P. chrysosporium -valkolahottajan ligniniiperoksidaasin (ligninaasin) 

katalysoimalle bentso[a]pyreenin hapettumiselle, jossa on yhtäläisyyksiä kuvassa 7 

esitettyyn MnP:n katalysoimaan reaktioon. 
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4.3  Sienipuhdistuksen biokemiaa 
 

 

4.3.1 Ligniini, ligniinin merkitys ja ligniinin hajotus 

 

Ligniini on toiseksi yleisin biopolymeeri maapallolla selluloosan jälkeen ja ainoa 

luonnollisesti syntetisoitu aromaattinen polymeeri. Se on kasvimateriaalien 

pääkomponentin, lignoselluloosan, yksi päärakenneosanen selluloosan ja 

hemiselluloosan ohella. (Dashtban et al. 2010) Ligniini on aromaattinen 

makromolekyyli ja luo vahvuutta ja kestävyyttä kaikkien putkilokasvien soluseiniin ja 

kudoksiin liimaamalla yhteen polysakkaridien kuituja ja filamentteja (Hofrichter 2002). 

Ligniini koostuu pääasiallisesti kolmesta hydroksisinnamyylialkoholista (kutsutaan 

myös monolignoleiksi): koniferyyli-, sinapyyli- ja p-koumaryylialkoholista, jotka ovat 

liittyneet toisiinsa oksidatiivisten radikaalireaktioiden kautta. Kasvit syntetisoivat 

monolignoleita aminohappo fenyylialaniinista (Phe) yleisen fenyylipropanoidi- ja 

monolignolispesifisen reitin kautta. (Vanholme et al. 2010) Monolignolit ovat 

aromaattisia alkoholimonomeereja ja liittyessään toisiinsa oksidatiivisen pariutumisen 

kautta, ne muodostavat monimutkaisen rakenteen, mistä johtuen ligniini on hyvin 

vaikeasti hajoavaa. Ligniinin rakenne on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Ligniinin rakenteen malli Brunowin (2001) mukaan. Kuva on muokattu 

lähteestä (Lankinen 2004). 

 

Lignoselluloosassa ligniini on liittyneenä selluloosaan ja hemiselluloosaan, jolloin se 

muodostaa esteen erilaisille liuoksille ja entsyymeille ja estää niiden tunkeutumisen 

rakenteiden sisälle. Ligniini onkin lignoselluloosan rakenneosasista kaikkein kestävintä. 

(Dashtban et al. 2010) Ligniini eroaa muista luonnollisista polymeereistä siten, että sen 

rakenteessa ei ole yhtä ainoaa toistuvaa sidosta – yksiköt ovat liittyneet toisiinsa usein 

erilaisin sidoksin, esimerkiksi aryyli-eetteri -, aryyli-aryyli - ja hiili-hiili -sidoksin. Tämä 

selittää myös ligniinin kestävyyden ja kyvyn estää tehokkaasti mikro-organismien 

toimintaa ja mm. puun hajotusta. (Steffen 2003) Ligniinillä on ollut tärkeä merkitys 

myös kasvien maanpäällisessä kehityksessä, sillä ligniini on antanut tarvittavan 

rakenteellisen tuen kasvien pystysuoraan kasvutapaan (Vanholme et al. 2010). 

Ligniinissä esiintyvien sidostyyppien ja niiden heterogeenisyyden vuoksi hydrolyyttiset 

entsyymit eivät kykene hajottamaan ligniiniä, toisin kuin muita luonnollisia polymeerejä 

(esimerkiksi selluloosa, tärkkelys ja proteiinit).  

 



 

26 
 

On kuitenkin yksi organismijoukko, jolle on kehittynyt kyky hajottaa ligniiniä aina 

hiilidioksidiksi asti: basidiomykeettisienet. Basidiomykeettisienistä valkolahottajat ja 

jotkut karikkeenlahottajat kykenevät hajottamaan ligniiniä puissa ja maaperässä. Näiden 

sienten ligniinin hajotus perustuu epäspesifisten, ligninolyyttisten oksidoreduktaasi-

entsyymien toimintaan, joita ne kykenevät tuottamaan. (Hofrichter 2002) Hajottamalla 

ligniiniä nämä sienet pääsevät käsiksi kasvimateriaaleissa oleviin polysakkarideihin, 

selluloosaan ja hemiselluloosaan, jotka toimivat niiden pääasiallisena hiilen- ja 

energianlähteenä. Nämä samat ligninolyyttiset entsyymit (pääasiallisesti 

mangaaniperoksidaasi, lakkaasi ja ligniiniperoksidaasi) hajottavat myös lukuisia 

orgaanisia haitta-aineita (Steffen et al. 2002), jotka muistuttavat rakenteeltaan ligniiniä. 

(Valentín Carrera 2010)  

 

 

4.3.2 Ligninolyyttiset entsyymit 

 

Mangaaniperoksidaasi, MnP 

 

Mangaaniperoksidaasi (MnP; EC 1.11.1.13) on yleisin ligniiniä muokkaava 

peroksidaasi, jota tuottavat melkein kaikki valkolahottajasienet ja myös monet 

karikkeenlahottajasienet, joita tunnetaan yhteensä noin 60. Mangaaniperoksidaasia eivät 

tiettävästi tuota kuin nämä tietyt basidiomykeettisienet, eikä bakteerien, hiivojen, 

homeiden tai mykorritsasienten ainakaan vielä ole raportoitu kykenevän tuottamaan sitä. 

(Hofrichter 2002) MnP on solunulkoinen hemiproteiini (tyypillisesti kooltaan 40 – 50 

kiloDaltonia; kDa) sisältäen peroksidaasin, joka vaatii Mn2+-ionin pelkistäväksi 

substraatiksi (Steffen 2003), ts. Mn2+ hapettuu hyvin reaktiiviseksi Mn3+-ioniksi. 

Entsyymin kierrossa syntyvät reaktiiviset Mn3+-ionit voivat muodostaa komplekseja 

sienen tuottamien kelatoivien orgaanisten happojen (esimerkiksi oksalaatti, malonaatti, 

malaatti) kanssa. Komplekseissa Mn3+ on stabiloituna ja voi diffuntoitua erilaisiin 

materiaaleihin, esimerkiksi puuhun. Syntyneet Mn3+-ionit, joko yksin tai kelatoituneina, 

voivat hapettaa lukuisia aromaattisia ja alifaattisia yhdisteitä (mono- ja dimeerifenoleita, 
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karboksyylihappoja, tioleita ja tyydyttymättömiä rasvahappoja) muodostaen niistä 

radikaaleja, jotka voivat reagoida edelleen vapauttaen lopulta hiilidioksidia. Ligniinin 

lisäksi monet muutkin yhdisteet kuten erilaiset humusyhdisteet, ruskohiili sekä monet 

orgaaniset haitta-aineet, mukaan lukien useat pysyvät ksenobioottiset eli luontoon 

kuulumattomat yhdisteet, ovat alttiita mangaaniperoksidaasin hyökkäykselle. (Hofrichter 

2002) Esimerkiksi puuta lahottavien sienten kyky hajottaa PAH-yhdisteitä on seurausta 

niiden ligninolyyttisestä entsyymisysteemistä (LDS), jossa MnP on yhdistetty 

avainrooliin. (Steffen et al. 2002) Kuvassa 6 on esitetty erilaisia radikaaleja, joita syntyy 

mangaaniperoksidaasin reagoidessa erilaisten substraattien kanssa, ja kuvassa 7 

esimerkki sienen tuottaman mangaaniperoksidaasin katalysoimasta PAH-yhdisteen 

hajotuksesta. 

 
 

Kuva 6. Mangaaniperoksidaasin katalyyttisessä syklissä syntyneet kelatoidut (tai ei-

kelatoidut) mangaani(III)-ionit voivat hapettaa erilaisia aromaattisia ja alifaattisia 

yhdisteitä muodostaen niistä radikaaleja, jotka puolestaan voivat reagoida edelleen 

erilaisiksi yhdisteiksi. Kuva on muokattu lähteestä (Hofrichter 2002). 
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Kuva 7. Esimerkki sienen PAH-yhdisteen biohajotuksesta. Bentso[a]pyreenin hajotus 

mangaaniperoksidaasilla. Kuva on muokattu lähteestä (Harms et al. 2011).  

 

Lakkaasi 

 

Lakkaasi (EC 1.10.3.2) on kuparia sisältävä polyfenolioksidaasi, joka löydettiin jo 1800-

luvun loppupuolella ensin kasvista ja hieman sen jälkeen sienestä. Sittemmin myös 

bakteerin (Azospirillum lipoferum) on huomattu tuottavan lakkaasia. (Thurston 1994) 

Tyypillisesti basidiomykeettien lakkaasien koko on noin 50 – 70 kDa (Steffen 2003). 

Lakkaasit hapettavat fenolisia yhdisteitä fenolisiksi radikaaleiksi, mutta sopivan 

välittäjäaineen (esimerkiksi ABTS [engl. 2,2’-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-

sulphonate)] tai 1-hydroksibentsotriatsoli) läsnäollessa ne pystyvät hapettamaan myös 

ei-fenolisia yhdisteitä (Lankinen 2004), kuten PAH-yhdisteitä ja muita pysyviä 

yhdisteitä (Valentín Carrera 2010). Kasveissa lakkaasit osallistuvat ligniinin 

muodostuksen polymerointireaktioihin, kun taas sienillä ne osallistuvat muun muassa 
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ligniinin hajotukseen, itiöimiseen, pigmentin muodostukseen, maanpäällisen itiöemän 

muodostukseen sekä kasvien patogeneesiin. Sienillä lakkaasit ovat yleensä ympäristöön 

ensimmäisenä erittyviä ligninolyyttisiä entsyymejä. (Lankinen 2004) Ligniiniä 

hajottavat valkolahottajasienet ovat yleisesti merkittäviä lakkaasien tuottajia, mistä 

johtuen lakkaasilla arvellaan olevan jonkinlainen rooli ligniinin hajotuksessa 

(Bourbonnais et al. 1995). Kuitenkin esimerkiksi paljon tutkitulta P. chrysosporium -

valkolahottajalta puuttuu kyky tuottaa lakkaasia (Martinez et al. 2004). 

 

Ligniiniperoksidaasi, LiP 

 

Ligniiniperoksidaasi (LiP; EC 1.11.1.14) hapettaa ligniiniin liitettäviä aromaattisia 

rakenteita perustuen yksielektroniseen hapetusreaktioon, joka on riippuvainen 

vetyperoksidista (H2O2). Tässä reaktiossa syntyy aryylisiä kationiradikaaleja, jotka 

suorittavat monia ei-entsymaattisia reaktioita, kuten bentsyylialkoholin hapettuminen, 

hiili-hiili -sidoksen katkaisu, hydroksylaatio, fenolin dimerointi ja / tai polymerointi sekä 

demetylointi. Reaktion tuloksena on lukuisia erilaisia lopputuotteita. (Gianfreda ja Rao 

2004) LiP on ainoa entsyymi, joka pystyy hapettamaan fenolisia ja ei-fenolisia renkaita 

vetyperoksidin pelkistymisen kautta (Valentín Carrera 2010). LiP on erityisen 

kiinnostava haitta-aineiden hajotuksen kannalta, koska se on suhteellisen epäspesifinen 

entsyymi ja sillä on suuri hapetus-pelkistys -potentiaali. (Gianfreda ja Rao 2004) LiP ei 

ole valkolahottajasienillä yhtä yleinen kuin MnP ja lakkaasi, eikä karikkeenlahottajien 

tiedetä tuottavan sitä lainkaan. LiP-molekyyli on kooltaan noin 40 kDa. (Valentín 

Carrera 2010) 

  

Muut entsyymit 

 

Mangaaniperoksidaasin, lakkaasin ja ligniiniperoksidaasin lisäksi on myös muita 

ligniinin hajotukseen liittyviä enstyymejä. Monitoimiperoksidaasilla (engl. versatile 

peroxidase, VP, EC 1.11.1.16) on sekä ligniini- että mangaaniperoksidaasin katalyyttisiä 

ominaisuuksia. (Martínez et al. 2005) VP on löydetty vain Pleurotus ja Bjerkandera -
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lajeista. Coprinus cinerea -mustelakkisienen CiP:lla (yleinen peroksidaasi, EC 1.11.1.7) 

on kyky hapettaa fenolisia yhdisteitä. (Valentín Carrera 2010) Myös vetyperoksidia 

tuottavat oksidaasit (esimerkiksi aryylialkoholioksidaasi (AAO, EC 1.1.3.7) ja 

glyoksaalioksidaasi (GLOX, EC 1.2.3.5)) sekä sienirihmastoon liitettävät, 

ligniinijohdannaisia pelkistävät dehydrogenaasit osallistuvat ligniinin hajotukseen, 

samoin kuin aryylialkoholidehydrogenaasi (engl. aryl-alcohol dehydrogenase, AAD, EC 

1.1.1.91) ja kinonireduktaasi (engl. quinone reductase, QR). (Martínez et al. 2005)  

 

 

 

5. Ekotehokkuus käsitteenä ja sen 

tarkastelu 
 

 

5.1 Ekotehokkuus – mitä se tarkoittaa? 
 

Ekotehokkuus on mitta, joka kuvaa ja arvioi ihmisen toimien vaikutusta 

ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta, hieman samaan tapaan kuin kestävä 

kehitys. Kestävää kehitystä pidetään tosin yleisesti laajempana käsitteenä kuin 

ekotehokkuutta, sillä kestävä kehitys pitää aina sisällään ekologisen ja taloudellisen 

näkökulman lisäksi myös sosiaalisen näkökulman. Ekotehokkuus on käsitteenä 

suhteellinen eli ei ole olemassa mitään absoluuttisen ekotehokasta menetelmää, vaan 

ekotehokkuutta voidaan pikemminkin käyttää erilaisten vaihtoehtojen, esimerkiksi 

erilaisten maaperän kunnostus- / puhdistusmenetelmien, paremmuuden vertailuun. 

(Sorvari et al. 2009a, Sorvari et al. 2009b) Yleisen määritelmän mukaan toiminta on 

ekotehokasta, kun mahdollisimman vähillä raaka-aineilla ja negatiivisilla vaikutuksilla 

saavutetaan suurin mahdollinen hyöty (Sorvari et al. 2009b), eli vähemmästä tuotetaan 

enemmän ympäristöä säästäen. Luonnonvaroja käytetään sitä tuottavammin mitä 
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pienempi materiaalinen panostus tuotteeseen tai palveluun tehdään – näin säästetään 

yleensä myös kustannuksissa ja parannetaan yrityksen kilpailukykyä. Tuotteen tai 

palvelun ekotehokkuutta voi parantaa esimerkiksi: 1) käyttämällä sellaisia raaka-aineita, 

energiaa ja kuljetuksia, jotka elinkaarensa aikana kuluttavat mahdollisimman vähän 

energiaa ja materiaaleja, 2) tehostamalla tuotteen tai palvelun tuotannossa vaadittavaa 

energian ja materiaalin käyttöä, 3) minimoimalla ja tehostamalla tuotteen tai palvelun 

pakkaamista ja kuljetuksia, 4) kehittämällä tuotteen tai palvelun pitkäikäisyyttä, 

monikäyttöisyyttä ja huollettavuutta ja 5) kehittämällä tuotteen tai palvelun ja niiden 

osien uudelleenkäyttöjärjestelmiä. (Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö 

2011) 

 

 

5.2 Ekotehokkuus pilaantuneiden maiden kunnostuksessa /  

riskinhallinnassa 
 

Tyypillisesti pilaantuneiden maiden kunnostuksessa tai riskinhallinnassa tärkeimmät 

päätöksentekoon vaikuttavat tekijät Suomessa ovat olleet riskinhallintatoimien vaatima 

raha tai aika. Riskipohjainen lähestyminen kuuluu pilaantuneiden maiden 

kunnostushankkeisiin, mutta yleisesti esimerkiksi eri kunnostusvaihtoehtojen 

ympäristövaikutuksia ei oteta juurikaan huomioon päätöksenteossa. (Sorvari et al. 

2009b) Riskinhallinta on kuitenkin monitahoinen tehtävä, jolla saavutettaviin 

kokonaishyötyihin vaikuttavat edellisten lisäksi myös kunnostusmenetelmien yleinen 

tehokkuus ja kunnostuksesta aiheutuvat, erilaiset ihmisiin (esimerkiksi asukkaisiin, 

joihin kunnostus vaikuttaa jollain tapaa) vaikuttavat sosiaaliset ja psykologiset tekijät. 

Ekotehokkuustarkastelu voi siten tuottaa päätöksenteossa tarvittavaa olennaista tietoa 

pilaantuneiden maiden eri riskinhallintavaihtoehdoista. (Sorvari ja Seppälä 2010)  

 

Tällä hetkellä pilaantuneiden maiden riskinhallintaa säätelevät kuitenkin vielä säädökset 

ja hallinnolliset käytännöt, joissa juuri edellä mainitut raha ja aika ohjaavat 

päätöksentekoa. Samaan aikaan kuitenkin ympäristölain ja -käytäntöjen mukaan 
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riskinhallintatoimista päätettäessä tulisi huomioida myös kestävän kehityksen periaatteet 

ja kustannustehokkuus. Ekotehokkuusnäkökulma voidaan ottaa huomioon 

riskinhallintatoimien suunnittelussa, mutta siihen ei ole selkeää käytännön velvoitetta. 

(Sorvari et al. 2009b) 

 

Ekotehokkuuden tarkastelua pilaantuneiden maiden kunnostuksen yhteydessä vaikeuttaa 

ensinnäkin se, että ekotehokkuutta kuvaavat tekijät (riskit, ympäristövaikutukset, 

kustannukset, sosiaaliset ja psykologiset vaikutukset jne.) ja niiden suhde toisiinsa 

vaihtelee pilaantuneen kohteen mukaan, joten tarkastelu on aina tehtävä 

kohdekohtaisesti, eli yhdessä PIMA-kohteessa ekotehokkaaksi osoittautunut 

riskinhallintamenetelmä ei välttämättä ole ekotehokas toisessa kohteessa. Toiseksi, 

pilaantuneiden maiden riskinhallintaan erikoistuneiden asiantuntijoiden mielipiteet ja 

käsitykset ekotehokkuutta kuvaavien tekijöiden tärkeydestä ja suhteista voivat erota 

merkittävästi, mikä vaikeuttaa ekotehokkuustarkastelun tulosten tulkintaa. 

Ekotehokkuudelle on myös eri tahoilla esitetty laajuudeltaan ja sisällöltään vaihtelevia 

indikaattoreita (esimerkiksi EuroDemo 2007, Kielenniva et al. 2011). (Sorvari et al. 

2009b) 

 

Pilaantuneiden maiden riskinhallintavaihtoehtojen vertailuun on olemassa useita 

työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida ekotehokkuuden eri osatekijöitä. Tällaisia ovat 

mm. hollantilainen REC ja ABC, saksalainen WILMA ja italialainen DESYRE, jotka 

eroavat toisistaan laajuuden ja menetelmien sekä erilaisten input- ja output-arvojensa 

suhteen. Yhteistä on kuitenkin niiden pohjautuminen elinkaarianalyysiin. Tässä työssä 

ekotehokkuuksien laskennassa käytettiin apuna Suomen ympäristökeskuksessa 

kehitettyä PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalua (ks. kappale 7.3.1), joka on muokattu 

soveltuvaksi erityisesti Suomessa esiintyvien pilaantuneiden maiden vaihtoehtoisten 

riskinhallintatoimien ekotehokkuustarkasteluun. PIRTU:n peruskomponentit pohjautuvat 

hollantilaiseen REC-ohjelmaan. (Sorvari ja Seppälä 2010) 
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KOKEELLINEN OSIO 
 

 

 

6. Johdanto – kokeellinen osio 
 

 

Tämän työn kokeellisessa osiossa tarkasteltiin voimakkaasti PAH-yhdisteillä 

pilaantuneen maan vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien ekotehokkuuksia. Tämän PAH-

pilaantuneen maan kunnostusta / puhdistusta käsiteltiin eri menetelmillä hypoteettiselta 

pohjalta, ja määritettiin eri käsittelyvaihtoehdoille ekotehokkuutta kuvaavia tekijöitä 

(riskit, ympäristövaikutukset, kustannukset) käyttäen apuna Suomen 

ympäristökeskuksessa kehitettyä PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalua. Työn 

pääpainona oli sienikäsittelymenetelmän soveltuvuuden tutkiminen PAH-pilaantuneelle 

maalle, minkä vuoksi sienikäsittelymenetelmän kohdalla ekotehokkuuksien laskentaa 

varten tehtiin kenttäkokeita. Muilla käsittelymenetelmillä ekotehokkuuden arviointi 

perustui pelkästään teoreettiseen tarkasteluun, jossa käytettiin eri lähteistä koottuja 

tietoja menetelmien kustannuksista, ympäristövaikutuksista ja puhdistustehokkuudesta. 

 

Ekotehokkuustarkasteluun valikoitui 6 eri vaihtoehtoista menetelmää PAH-pilaantuneen 

maan käsittelemiseksi / puhdistamiseksi. Ne on esitetty tarkemmin kappaleessa 7.3.2. 

Ekotehokkuuslaskelmia varten kolmelle ensin mainitulle menetelmälle tarvittavia 

lähtötietoja (esimerkiksi ekologisten riskien ja terveysriskien vähenemän laskentaan 

käytetyt haitta-aineiden ohjearvot, kustannukset, menetelmien kapasiteetit yms.) 

hankittiin kirjallisuudesta ja Suomessa ko. menetelmiä käyttäviltä yrityksiltä. 

Ekotehokkuuksien laskennassa lähtökohdaksi otettiin ex situ -kunnostus eli käsiteltävät 

maat on kaivettu pois pilaantuneesta kohteesta ja kuljetettu muualla käsiteltäviksi. 
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Laskennan ja vertailun yksinkertaistamiseksi maiden käsittelyssä tehtiin myös useita 

muita oletuksia. Lisäksi tutkittiin, miten eri tekijöiden (riskit, ympäristövaikutukset ja 

kustannukset) painottaminen vaikuttaa tuloksiin, ts. siihen mikä menetelmä on 

ekotehokkain, ja voitiin nähdä, onko sienikäsittelymenetelmällä kilpailupotentiaalia 

tavanomaisempiin pilaantuneen maan käsittelymenetelmiin verrattuna.     

 

Tämä diplomityö tehtiin PIMA-FUN -projektiin, kuten alkusanoissa jo mainittiin. 
PIMA-FUN - eli pilaantuneen maan biopuhdistus sienillä -projektin (2009 – 2012) 

tarkoituksena oli kehittää uusi kantasieniin perustuva biologinen pilaantuneen maan 

puhdistusmenetelmä kaikkein hankalimmin hajoaville orgaanisille yhdisteille. Projektin 

suorittivat yhteistyössä Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsingin yliopisto ja Aalto-

yliopisto, ja projektia rahoittivat Tekes, Ekokem-Palvelu Oy, Soilrem Oy, Soraset Oy, 

Ramboll Finland Oy, Mzymes Oy ja Puolustusvoimat. PIMA-FUN -projektin pääpaino 

oli kenttämittakaavan kokeissa (suoritettiin projektiin osallistuvien urakoitsijoiden 

käsittelylaitoksissa), joissa sienen kantomateriaali ja siirrostustekniikka oli tarkoitus 

optimoida. Projektissa tutkittiin neljän eri yhdisteen / yhdisteryhmän hajotusta: 

trinitrotolueenin, polyaromaattisten hiilivetyjen, tributyylitinan ja dioksiinien. (Anon. [3] 

2011) 

 

 

 

7. Materiaalit ja menetelmät 
 

 

7.1 Tarkasteltava maa-aines 
 

Tämän diplomityön kokeellisessa osiossa tarkasteltava pilaantunut maa-aines oli 

voimakkaasti pilaantunut orgaanisilla PAH-yhdisteillä, jotka kuuluvat pysyviin 

orgaanisiin yhdisteisiin, ns. POP-yhdisteisiin. Tarkasteltavasta PAH-pilaantuneesta 
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maasta tutkittiin 16 yleisimmin määritettyä PAH-yhdistettä (ks. liite 1 tutkittavat 16 

PAH-yhdistettä, ns ”16 EPA-PAH” ja niiden rakenteet) ja määritettiin niiden 

yksittäispitoisuudet sekä summapitoisuus. Maassa PAH-yhdisteiden summapitoisuus 

ylitti moninkertaisesti paitsi PAH-yhdisteiden ylemmän ohjearvon, myös niiden 

ongelmajätearvon. Kyseessä on siis vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava maa. 

 

Tarkasteluun valittu PAH-pilaantunut maa oli lähtöisin Höljäkän puunkyllästysalueelta, 

joka sijaitsee Nurmeksen kaupungin Höljäkän kylässä kunnan entisellä 

soranottoalueella. Alueella on ollut kyllästystoimintaa vuodesta 1958 lähtien. 

Tarkasteltava maa oli hienorakenteista hiekkaa ja sen orgaanisen aineksen pitoisuus oli 

noin 3 – 4 % (hehkutushäviö). Sienikäsittelykoetta varten maan joukkoon sekoitettiin 

massasuhteessa 1:1 Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta peräisin olevaa 

puutarhajätekompostituotetta (PJK) tarkoituksena laimentaa maan PAH-pitoisuutta ja 

varmistaa näin sienen toiminta kenttäkokeessa. Maan PAH-pitoisuus PJK-lisäyksen 

jälkeen oli 1418 mg / kg (neljän rinnakkaisen määrityksen keskiarvo). 

Ekotehokkuuslaskelmissa PAH-lähtöpitoisuutena käytettiin pitoisuutta ennen 

laimennusta, koska se vastasi maan alkuperäistä PAH-lähtöpitoisuutta, jota ilman 

ekotehokkuuslaskelmat eivät olisi olleet vertailukelpoisia. Alkuperäinen lähtöpitoisuus 

saatiin kertomalla 1:1 laimennetun maan PAH-pitoisuus kahdella eli lähtöpitoisuutena 

käytettiin arvoa 2836 mg / kg. Laimentamattoman maan pitoisuus laskettiin näin, koska 

sen tarkka pitoisuus ei ollut selvillä. PAH-yhdisteiden pilaantuneeseen maa-ainekseen 

sovellettava ongelmajätearvo on 1000 mg / kg (Ympäristöministeriö 2007), joka siis 

ylittyi, eli maa luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi.  

 

 

7.2 Sienikenttäkoe PAH-maalla 
 

Tämän työn pääpainona oli PIMA-FUN -projektin sienikäsittelymenetelmän tarkastelu 

ja vertailu muihin pilaantuneen maaperän käsittelymenetelmiin. Tässä 

sienikäsittelymenetelmässä valittiin ensin esikokeilla sopiva sienikanta käsiteltävälle 
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maalle haitta-aineiden ja niiden pitoisuuksien perusteella. Sienen oli kyettävä kasvamaan 

kohonneissa haitta-ainepitoisuuksissa ja hajottamaan PAH-yhdisteitä. Kun sopiva 

sienikandidaatti löytyi, kasvatettiin kenttäkoetta varten sienisiirrosta. Sientä kasvatettiin 

ensin pienessä mittakaavassa nesteessä (mallasuute), mistä sieni siirrettiin kasvamaan 

suurempaan mittakaavaan kaarnalle. Lopullinen pilaantuneen maan siirrostus tapahtui 

kaarnalla kasvaneella sienellä. Pilaantuneista maista muodostettiin aumoja, joihin tuli 

aktiivinen ilmastus. Sientä sisältävää kaarnaa asetettiin maan sisään, jossa sieni lähti 

kasvamaan kaarnalta maahan. Sieni tuottaa kasvaessaan epäspesifisiä entsyymejä, jotka 

hajottavat orgaanisia haitta-aineita. Puhdistusprosessin aikana maa-aumojen ja sienen 

tilaa seurattiin säännöllisesti erilaisilla fysikaalis-kemiallisilla ja biologisilla näytteillä ja 

analyyseillä. Maan haitta-aineiden pitoisuuksia analysoitiin ennen koetta, kokeen aikana 

ja kokeen jälkeen, jolloin voitiin nähdä olivatko haitta-aineet hajonneet ja pitoisuudet 

alentuneet käsittelyn seurauksena. 

 

PAH-maan sienikäsittelykenttäkokeet tehtiin Forssassa lämpimän kasvukauden aikaan 

aikavälillä kesäkuu – marraskuu 2011. PAH-maasta tehtiin yksi kontrolliauma ja yksi 

varsinainen sienikäsittelyauma, joista molempia ilmastettiin aktiivisesti aumojen 

pohjalle asetettujen ilmastusputkien kautta. Ilma pumpattiin aumoihin kiertosiipipumpun 

avulla ja kostutettiin ennen aumoihin menemistä kuplittamalla se vesitynnyrin läpi. 

Ilmastusnopeus oli noin 65 – 75 l / min / auma. PAH-aumat olivat korkeudeltaan noin 

0,7 m ja pohjapinta-alaltaan noin 2 m x 2 m (ks. kuva 8). Aumaa kohti oli noin kaksi 

tonnia PAH-pilaantunutta maata. Sieniauma siirrostettiin männynkaarnalla kasvaneella 

Phanerochaete velutina -valkolahottajasienellä (Phanerochaete velutina FBCC941; 

peräisin Helsingin yliopiston sienibiotekniikan kantakokoelmasta). Sienisiirrosta oli 

yhteensä noin 70 kg (35 kg siirrosta / t maata) ja se siirrettiin koreista kerroksittain 

levyiksi maan sisään. Kokeen aikana aumoista otettiin näytteitä kuukauden välein ja 

seurattiin mikrobiologista aktiivisuutta (maan prokarioottien ja arkkien lkm; maan 

bakteerien PAH-hajotusgeenien lkm; sienen tila visuaalisesti ja sienen määrä DNA-

menetelmällä), fysikaalis-kemiallisia parametrejä (PAH-yhdisteiden pitoisuudet (16 

EPA-PAH), kuivapaino, TOC (engl. Total Organic Carbon) eli orgaaninen kokonaishiili, 
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hehkutushäviö ja pH) sekä ekotoksisuutta (itävyys- ja lierotestit; ks. kuvaukset liitteestä 

2). Lisäksi kokeen aikana seurattiin lämpötilaa maa-aumoihin ja käsittelyhalliin 

sijoitettujen lämpötilaloggereiden avulla. Haitta-aineanalyysejä varten kummastakin 

aumasta otettiin kussakin näytteenotossa aina kaksi rinnakkaista kokoomanäytettä, jotka 

molemmat koostuivat neljästä kairalla otetusta osanäytteestä. PAH-analyysit ja TOC-

arvot määritettiin SGS Inspection Services Oy:n (Kotka) kautta. Kuivapainot, 

hehkutushäviöt, pH:t, ekotoksikologiset testit sekä maan mikrobiologiset analyysit 

tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa (Helsinki). Näytteenoton yhteydessä 

kiertosiipipumppu vaihdettiin aina toiseen siten, että kahta pumppua pidettiin käytössä 

vuorokuukausin. Tauon aikana käyttämättä oleva pumppu huollettiin. Kuvassa 8 on 

esitetty kuvia vuoden 2011 PAH-kenttäkokeesta. 
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Kuva 8. Kuvia vuoden 2011 PAH-kenttäkokeesta Forssasta. 1) Ilmastusputken asetus maan sisään. 2) Koreissa kaarnalla 

kasvaneen sienisiirroksen asetus kerroksittain maan sisään. 3) Valmiit aumat ilman peitettä – edessä oleva auma on 

kontrolliauma ilman sientä (PJK/+O2) ja takana oleva auma vastaavasti sienikäsittelyauma (Sieni/PJK/+O2). 4) Valmiit 

aumat peitteen kanssa – kuplitustynnyrit ovat oikealla puolella betonisermin takana. 5) Näytteenottoa aumoista. 6) 

Ilmastuksessa ilman kostuttamiseen käytetyt kuplitustynnyrit, joiden läpi ilma johdettiin ennen aumoihin menemistä. 7) 

Ilmastus toteutettiin kiertosiipipumpulla (vasemmalla), jonka ilmavirta ohjattiin ensin kuplitustynnyreihin, joista kostutettu 

ilma johdettiin aumoihin. Pumpun ilmavirtaa säädettiin kahden rotametrin eli virtaussäätimen avulla (oikealla); 

kummallekin aumalle oli oma rotametrinsä. 
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7.3 Ekotehokkuuslaskenta 
 

 

7.3.1 PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalu 

 

PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalu on Suomen ympäristökeskuksessa PIRRE-

projektin yhteydessä (PIlaantuneen maaperän ja pohjaveden RiskinhallintaRatkaisujen 

Ekotehokkuus, www.ymparisto.fi/syke/pirre) kehitetty Microsoft® Excel -pohjainen 

laskentaohjelma. Työkalu pohjautuu hollantilaiseen REC-ohjelmaan, mutta sitä on 

muokattu suomalaisiin olosuhteisiin ja ekotehokkuuslaskelmiin sopivaksi (Sorvari ja 

Seppälä 2010). Työkalua voidaan käyttää tukena pilaantuneiden maa-alueiden 

riskinhallintavaihtoehtojen ekotehokkuuksien vertailussa sekä riskinhallintatoimien 

suunnittelussa. Ohjelmassa on neljä eri osiota, ”Riskit”, ”Ympäristövaikutukset”, 

”Kustannukset” ja ”Muut vaikutukset”. (Anon. [9] 2011) Lisäksi kustannustehokkuuteen 

ja ekotehokkuuteen merkittävimmin vaikuttavia tekijöitä on mahdollista tunnistaa, ja 

arvioida niihin liittyvien epävarmuuksien vaikutuksia. (Anon. [10] 2011) Kaikkia 

PIRTU:n osioita tai tekijöitä ei tarvitse tai edes ole syytä ottaa huomioon laskelmissa, 

vaan menetelmästä ja puhdistuskohteesta riippuen voidaan huomioida eri asioita 

lopullisten ekotehokkuuksien laskemisessa. Kuvassa 9 on esitetty PIRTU-työkalun 

rakenne ja osiot, joita tämän diplomityön kokeellisessa osiossa tarkasteltiin. Liitteessä 3 

on lisäksi esitetty laskentaperiaatteita PIRTU-työkalun eri osioille. 
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Kuva 9. PIRTU-työkalun rakenne (Sorvari ja Antikainen 2010). Harmaalla tekstillä 

olevat osat jätettiin pois tämän diplomityön kokeellisen osion ekotehokkuustarkastelusta 

(perustelut kappaleessa 7.3.3). 

 

Riskit 

 

Riskit-osio pitää sisällään terveysriskit ja ekologiset riskit. Terveysriskien arviointi 

tapahtuu valmiiksi määriteltyjä riskilukuja käyttäen, jotka on voitu määrittää esimerkiksi 

jollain toisella laskentatyökalulla. Ekologisten riskien arviointi tai ”laskenta” pohjautuu 

yksinkertaiseen, viitearvoihin perustuvaan vertailuun. Ekologiset riskit määritetään 

erikseen maaperälle ja vesistölle. Lisäksi osiossa on omat kohtansa riskien arviointiin 

pohjavedelle sekä muille kohteille (esimerkiksi kunnostustyöntekijöihin tai rakenteisiin 

kohdistuvat riskit [Anon. [11] 2011]). Riskinvähenemän laskenta perustuu riskien 

muutokseen alku- ja lopputilanteen välillä, ja varsinainen riski voidaan ilmaista riski-

indeksien avulla. Esimerkiksi pilaantuneessa maassa yksittäisen haitta-aineen aiheuttama 

terveysriski voidaan ilmaista vaaraosamäärällä (engl. Hazard Quotient, HQ), joka 

voidaan laskea esimerkiksi suurinta, vielä turvalliseksi tiedettyä pitoisuutta vastaavan 

viitearvon avulla. Mikäli maassa on useampia haitta-aineita, voidaan riski ilmaista 
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vaaraindeksillä (engl. Hazard Index, HI), joka on yksittäisten haitta-aineiden 

vaaraosamäärien summa. Riski-indeksit lasketaan alkutilanteessa (ennen käsittelyä) ja 

lopputilanteessa (käsittelyn jälkeen). Riskien yhteenlasku perustuu tässä oletukseen, että 

eri haitta-aineilla ei ole antagonistisia (haitta-aineseoksen riski on pienempi kuin 

yksittäisten haitta-aineiden riskien summa) tai synergistisiä (haitta-aineseoksen riski on 

suurempi kuin yksittäisten haitta-aineiden riskien summa) vaikutuksia.  

 

Ympäristövaikutukset 

 

Ympäristövaikutukset-osio ottaa huomioon kunnostustoimista aiheutuvat 

ympäristövaikutukset laskemalla mukaan sekä negatiiviset että positiiviset vaikutukset. 

PIRTU:n ympäristövaikutuslaskelmissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi käsittelystä 

aiheutuva maa-aineksen ja pohjaveden hävikki, energian kulutus ja ympäristöä 

kuormittavat ilmapäästöt, syntyvien jätteiden määrä sekä mahdollinen maan 

(hyöty)käyttö kunnostuksen eri vaiheissa. Esimerkiksi ilmapäästöt ja muodostuva jäte 

ovat negatiivisia ympäristövaikutuksia. Mahdollinen maan hyötykäyttö kunnostuksen eri 

vaiheissa taas on positiivinen vaikutus eli mitä enemmän hyötykäyttöä on, sen 

positiivisemmat vaikutukset, koska hyödyntämällä pilaantuneita maa-aineksia säästetään 

neitseellisiä eli puhtaita maa-aineksia. 

 

Maa-aineksen hävikillä tarkoitetaan menetetyn tai käsiteltävän / loppusijoitettavan maa-

aineksen määrää. Esimerkiksi hyödynnettävä maa on negatiivista hävikkiä (hävikin 

vastakohta eli positiivinen ympäristövaikutus), ja kunnostuskohteeseen pilaantuneen 

maan tilalle muualta tuotava maa taas positiivista hävikkiä (todellinen hävikki eli 

negatiivinen ympäristövaikutus). Maan hävikki saadaan suoraan joko kohteessa tai 

muualla hyödynnetyn maa-aineksen ja kaivettujen maiden tilalle muualta tuodun maa-

aineksen määrien erona. Energian kulutus ja ilmapäästöt saadaan laskemalla yhteen 

käsittelyn eri vaiheiden (esimerkiksi kuljetukset, kaivut, levitykset, puhdistukset yms.) 

energian kulutukset ja ilmapäästöt, jotka PIRTU muuntaa asukasekvivalenteiksi 

valmiiden päästö- ja ominaispäästökertoimien avulla. Käsittelyn seurauksena voi 
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muodostua myös erilaisia jätteitä (esimerkiksi inertti jäte, voimakkaasti pilaantunut maa-

aines tai vaarallinen jäte). Syntyvällä jätteellä on negatiivinen ympäristövaikutus, eli 

mitä enemmän jätettä syntyy, sitä suurempi negatiivinen ympäristövaikutus. 

Muodostuva jäte voi olla käsittelyssä muodostuvaa / syntyvää jätettä (esimerkiksi 

tuhkaa) tai käsittelyn jälkeen edelleen pilaantuneeksi maaksi luokiteltavaa maa-ainesta, 

jos puhdistus ei ole ollut riittävä. 

 

Kustannukset 

 

Kustannukset-osio koostuu lähtökustannuksista, puhdistamisen kustannuksista, 

seurantakustannuksista, loppusijoituksen kustannuksista sekä mahdollisista muista 

kustannuksista. Lähtökustannuksissa voidaan haluttaessa huomioida erilaiset 

puhdistusprojektin valmistelu- ja esityökustannukset, mikäli sellaisia on. Varsinaiset 

puhdistamiskustannukset tulevat suoraan maa-aineksen, pohjaveden tai mahdollisen 

jälkihoidon (mikäli puhdistuminen ei ole ollut riittävän tehokasta) käsittelyn hinnasta 

(esimerkiksi polttoprosessin hinta euroa / t maata). Seurantakustannuksissa voidaan 

huomioida tarvittavista puhdistuksen jälkeisistä maa- ja pohjavesinäytteiden 

näytteenotosta ja analysoinnista aiheutuvat kulut. Loppusijoituskustannuksilla 

tarkoitetaan maan ja veden sijoittamisesta (esimerkiksi maan kuljetus ja levitys 

loppusijoituspaikalle kuten meluvalliin) aiheutuvia kustannuksia. Muissa kustannuksissa 

puhdistettavan alueen arvon nousu voidaan huomioida tuottona eli negatiivisena 

kustannuksena. Myös erilaisia yleiskustannuksia on mahdollista huomioida (esimerkiksi 

kolmansille osapuolille maksettavat korvaukset [Anon. [11] 2011]). PIRTU-laskelmissa 

on mahdollista ottaa huomioon ajankohta, jolloin kustannukset syntyvät, ja laskea 

kustannusten nykyarvo diskonttotekijöiden avulla.  

 

Muut tekijät  

 

Muut tekijät -osiossa voidaan tarkastella puhdistusmenetelmien erilaisia sosiaalisia ja 

psykologisia vaikutuksia. Muut tekijät -osio koostuu psykososiaalisista vaikutuksista 
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(pilaantuneen alueen vaikutuspiirissä oleviin ihmisiin kohdistuvat psykologiset 

vaikutukset, esimerkiksi pelot ja riskikäsitykset), kunnostuksesta aiheutuvista 

ekologisista vaikutuksista, vaikutuksista alueen imagoon, arvostukseen sekä maaperän 

laatuun. Näiden lisäksi on mahdollista ottaa huomioon muitakin tekijöitä. (Anon. [11] 

2011)  

 

 

7.3.2 Tarkasteltavien käsittelyvaihtoehtojen esittely 

 

Kaikki Suomessa käytetyt pilaantuneen maan käsittelymenetelmät eivät soveltuisi tässä 

työssä tarkasteltavan PAH-pilaantuneen maan käsittelyyn, koska PAH-yhdisteet ovat 

vaikeasti hajoavia ja niiden pitoisuudet olivat korkeita maa-aineksessa. 

Ekotehokkuustarkastelun kohteeksi valittiin kuusi eri käsittely- /  puhdistusmenetelmää: 

0) vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus, 1) terminen käsittely, 2) bitumistabilointi, 3) 

ilmastettu sienikäsittely, 4) ilmastamaton sienikäsittely sekä 5) ilmastettu 

puutarhajätekompostituote-käsittely (PJK-käsittely). Kaatopaikkasijoitus on yleisin 

pilaantuneen maan kunnostusmenetelmä Suomessa ja se valittiin siitä syystä yhdeksi 

menetelmäksi. Terminen käsittely valittiin yhdeksi menetelmäksi, koska se soveltuu 

voimakkaasti orgaanisilla yhdisteillä pilaantuneiden maiden käsittelyyn. 

Käsittelylämpötilasta riippuen käytännössä kaikki orgaaniset yhdisteet voidaan hajottaa. 

Stabilointi valittiin, koska se on Suomessa yleinen käsittelymenetelmä, ja sitä on 

mahdollista käyttää PAH-yhdisteillä pilaantuneiden maiden käsittelyyn (Anon. [1] 

2011). Sienikäsittelymenetelmää oli tarkoitus vertailla näihin muihin menetelmiin, ja se 

jaettiin kahdeksi erilliseksi vaihtoehdoksi, joissa toisessa oli aktiivinen ilmastus ja 

toisessa ei. Tällä tavoin voitiin vertailla ilmastetun ja ilmastamattoman sienikäsittelyn 

eroja ekotehokkuuden näkökulmasta. PJK-käsittely otettiin mukaan vertailuun 

kenttäkokeessa saatujen tulosten vuoksi. PJK-käsittely oli alun perin vuoden 2011 PAH-

kenttäkokeessa ilmastetun sienikäsittelyn kontrolli, ja PJK:n piti toimia vain maan 

laimennosmateriaalina, mutta PJK:n havaittiin kokeen aikana saavan aikaan PAH-

hajoamista maa-aumassa.  
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Muita Suomessa käytettäviä pilaantuneen maan käsittelymenetelmiä ovat esimerkiksi 

huokosilmakäsittely, pesu, käyttö sellaisenaan sekä kompostointi, mutta ne jätettiin 

tarkastelusta pois, koska ne eivät sovellu tarkasteltavalle PAH-pilaantuneelle maalle. 

Ensinnäkin huokosilmakäsittely soveltuu pääasiallisesti vain haihtuville yhdisteille, joita 

tässä tarkasteltavassa maassa ei käytännössä ollut. Pesua ei tarkasteltu, koska sitä 

pidetään yleensä esikäsittelymenetelmänä, jolla voidaan pienentää pilaantuneen maan 

määrää alkuperäisestä, ja jatkokäsittely (esimerkiksi terminen käsittely) on yleensä 

tarpeen. Kompostointi soveltuu vain biohajoaville orgaanisille aineille / yhdisteryhmille 

kuten poltto- ja voiteluaineille, kreosoottiöljyille sekä kloorifenoleille. Työssä 

tarkasteltava maa oli kuitenkin pilaantunut POP-yhdisteisiin kuuluvilla PAH-yhdisteillä, 

eikä se siten soveltuisi kompostoitavaksi. Myöskään tarkasteltavan maan käyttöä 

sellaisenaan esimerkiksi ei-vaaralliseksi luokitellun jätteen kaatopaikoilla ei voida pitää 

vaihtoehtona, koska maa on voimakkaasti pilaantunutta ja luokitellaan vaaralliseksi 

jätteeksi. Käyttö sellaisenaan soveltuu ainoastaan pilaantuneille maille, joiden haitta-

ainepitoisuudet ovat alhaisia.  

 

Vaikka tässä työssä pilaantuneen maan käsittelyn oletettiin tapahtuvan vain yhden 

menetelmän avulla, käytännössä pilaantuneiden maiden kunnostuksessa käytetään usein 

eri menetelmien yhdistelmiä. Syynä tähän on se, että yksi ainoa menetelmä ei yleensä 

olisi kustannustehokas / ekotehokas edes yhden kohteen osalta, sillä pilaantuneisuus ja 

maaperän ominaisuudet vaihtelevat paikallisesti kohteen mukaan.  

 

VE-0 – Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus: 

 

Käsittelyvaihtoehto VE-0 on vaihtoehto, jossa tavallisesti maalle ei tehtäisi mitään 

käsittelyä. Tarkasteltava PAH-maa oli kuitenkin haitta-ainepitoisuudeltaan yli 

ongelmajätearvon, 150 mg PAH / kg, eli maa luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi. Näin 

ollen maan käsittelemättä jättäminen ei tullut kysymykseen. Ympäristönsuojelulain 86 / 

2000 mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava pilaamisen aiheuttajan toimesta 

sellaiseen tilaan, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle. 
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VE-0:ssa oletetaan tavallisesti, että pilaantuneesta maaperästä aiheutuvat riskit 

terveydelle ja ympäristölle ovat pienet, ja että puhdistuksella ei saavutettaisi merkittäviä 

hyötyjä. Koska käsiteltävä maa luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi, määriteltiin VE-0 

massanvaihdoksi eli pilaantuneelle maalle tehdään käsittelemättä jättämisen sijaan 

mahdollisimman vähäinen käsittely. Massanvaihto tarkoittaa käsittelyä, jossa 

pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan ja kuljetetaan pois alueelta muualla käsiteltäviksi ja 

tilalle tuodaan puhdasta maa-ainesta tarvittaessa. Kaivettu pilaantunut maa viedään 

hypoteettiseen jätteenkäsittelylaitokseen, jossa se sijoitetaan vaarallisen jätteen 

kaatopaikalle. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata voidaan sijoittaa 

vaarallisen jätteen kaatopaikalle, jos maan orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC) 

on alle 6 % tai vaihtoehtoisesti hehkutushäviö 550 oC:ssa on alle 10 %. (Wahlström et 

al. 2006) PAH-maan hehkutushäviö oli noin 3 – 4 %. 

 

VE-1 – Terminen käsittely: 

 

Käsittelyvaihtoehto VE-1 määriteltiin termiseksi käsittelyksi. Tässä vaihtoehdossa PAH-

pilaantunut maa viedään samaan hypoteettiseen jätteenkäsittelylaitokseen kuin VE-0:ssa, 

jossa se käsitellään termisesti korkeiden PAH-pitoisuuksien vuoksi. Terminen käsittely 

tapahtuu termiseen desorptioon perustuvalla polttomenetelmällä, jossa höyrystyneet 

PAH-yhdisteet jälkipoltetaan 850 oC:ssa. PAH-yhdisteiden termiseen desorptioon 

perustuva käsittely on verrattavissa raskaiden öljyhiilivetyjen käsittelyyn. Pilaantuneiden 

maiden termisiä käsittelyjä tekevän käsittelijän mukaan termisen desorption tyypillinen 

kapasiteetti pilaantuneille maille on 50 t / h. Käsittelijän mukaan termisessä käsittelyssä 

maan öljyhiilivetypitoisuudet saadaan alenemaan alle alemman ohjearvon pitoisuuteen, 

eikä käsittelyssä synny tuhkaa tai muuta jatkokäsittelyä vaativaa materiaalia. (Sarivaara 

2011) 
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VE-2 – Bitumistabilointi: 

 

Käsittelyvaihtoehto VE-2 määriteltiin bitumistabiloinniksi, joka soveltuu 

haihtumattomilla orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneille maille (Penttinen 2001).  

Pilaantunut PAH-maa viedään samaan hypoteettiseen jätteenkäsittelylaitokseen kuin 

VE-0:ssa ja VE-1:ssä. Pilaantunut maamassa stabiloidaan bitumin avulla eli ainoastaan 

haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä estyy, mutta pitoisuudet eivät alene. Lisätty 

bitumi alentaa pitoisuuksia hieman (riippuu bitumin määrästä), mutta alenema on niin 

pientä, ettei sillä ole käytännön kannalta merkitystä. Menetelmän periaatteena on 

minimoida ympäristön vuorovaikutus maa-aineksen ja haitta-aineiden kanssa. 

Stabiloituja maita on mahdollista hyödyntää niiden lujuusominaisuuksista riippuen 

esimerkiksi erilaisissa kenttärakenteissa sidottuina, kantavina rakenteina. (Anon. [1] 

2011)  

 

VE-3 ja VE-4 – Ilmastettu ja ilmastamaton sienikäsittely (Sieni/PJK/+O2 ja 

Sieni/PJK/–O2): 

 

Käsittelyvaihtoehdot VE-3 ja VE-4 ovat bioremediaatiomenetelmiä, tarkemmin 

mykoremediaatiomenetelmiä, joissa pilaantuneen maan puhdistus perustuu sienen 

kykyyn hajottaa maassa olevia haitta-aineita. Maan sisään asetetaan sienisiirrosta, josta 

sieni lähtee kasvamaan maahan, samalla hajottaen maassa olevia haitta-aineita. Ennen 

sienen lisäämistä, maahan lisätään massasuhteessa 1:1 puutarhajätekompostituotetta 

(PJK). Tämän PJK-esikäsittelyn tarkoitus on laimentaa maan PAH-pitoisuuksia sienelle 

sopivalle tasolle. VE-3 ja VE-4 eroavat ainoastaan siinä, että VE-3:ssa puhdistettavaa 

maata ilmastetaan aktiivisesti ulkoisella, kostutetulla ilmalla, jolloin maan sisälle ei 

pääse syntymään hapettomia olosuhteita. VE-4:ssä ilmastusta ei suoriteta lainkaan 

aktiivisesti vaan se tapahtuu pelkästään passiivisen ilmanvaihdon kautta. Pilaantunut 

PAH-maa viedään samaan hypoteettiseen jätteenkäsittelylaitokseen kuin VE-0:ssa – VE-

2:ssa, missä maan puhdistus sienellä tapahtuu. VE-3 toteutettiin konkreettisesti vuoden 

2011 kenttäkokeessa Forssassa, jossa käytettiin kahden tonnin mittakaavaa (yksi tonni 
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PAH-maata ja yksi tonni PJK:a). VE-4:sta ei toteutettu kentällä, vaan se on puhtaasti 

hypoteettinen käsittelyvaihtoehto, ja perustuu oletukseen, että passiivisesti ilmastetulla 

sienikäsittelyllä päästään samoihin tuloksiin kuin aktiivisesti ilmastetulla 

sienikäsittelyllä.  

 

Ympäristövaikutusten ja kustannusten osalta molemmat vaihtoehdot VE-3 ja VE-4 on 

jaettu vertailun vuoksi kahteen erilliseen vaihtoehtoon, a:han ja b:hen, jotka viittaavat 

vaihtoehtoisiin sienisiirrostussuhteisiin. Kirjain ’a’ viittaa omaan, vuoden 2011 

kenttäkokeessa käytettyyn sienisiirrostussuhteeseen (suuri suhde), ja kirjain ’b’ 

vastaavasti sienikäsittelyjä tekevän käsittelijän käyttämään sienisiirrostussuhteeseen 

(pienempi suhde). Muuten a- ja b-vaihtoehdot eivät eroa keskenään. Nämä molemmat 

vaihtoehdot, a ja b, on esitetty ympäristövaikutusten suhteen erillisinä vaihtoehtoina. 

 

VE-5 – Ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely (PJK/+O2): 

 

Käsittelyvaihtoehto VE-5 eli ilmastettu PJK-käsittely on VE-3:n ja VE-4:n tavoin 

bioremediaatiomenetelmä. VE-5 on täysin VE-3:a vastaava menetelmä, mutta ilman 

sientä. Maahan lisätään massasuhteessa 1:1 puutarhajätekompostituotetta (PJK), ja 

maata ilmastetaan tämän jälkeen aktiivisesti kostutetulla ilmalla. Pilaantunut PAH-maa 

viedään samaan hypoteettiseen jätteenkäsittelylaitokseen kuin VE-0 – VE-4:ssä, missä 

maan puhdistus tapahtuu. VE-5 toteutettiin konkreettisesti vuoden 2011 kenttäkokeessa 

Forssassa, jossa käytettiin kahden tonnin mittakaavaa (yksi tonni PAH-maata ja yksi 

tonni PJK:a). 

 

 

7.3.3 Ekotehokkuuslaskelmien lähtötiedot, oletukset ja rajaukset 

 

Ekotehokkuuslaskelmia varten tehtiin joitain yksinkertaistavia oletuksia helpottamaan 

eri käsittelyvaihtoehtojen vertailua. Kuvassa 10 on esitetty virtauskaavio kokeellisen 

osion ekotehokkuuslaskelmien tarkastelualueesta ja tarkasteltavan maa-aineksen eri 
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käsittelyvaihtoehdoista. Kuvan 10 alla on listattu erilaisia ekotehokkuustarkastelun 

kannalta oleellisia yleisiä lähtötietoja, oletuksia sekä rajauksia.  

 

 
Kuva 10. Virtauskaavio kokeellisen osion ekotehokkuuslaskelmien tarkastelualueesta ja 

menetelmävaihtoehdoista. Vaihtoehdot VE-3 ja VE-5 pohjautuivat vuoden 2011 PAH-

kenttäkokeeseen (kahden tonnin mittakaava). Muut vaihtoehdot olivat täysin 

hypoteettisia. 

 

Lähtötietoja, oletuksia ja rajauksia: 

 

YLEISET: 

 

 Maan kaivua ja kuljetusta ei huomioitu ennen käsittelyä, koska kyseessä oli 

kaikissa vaihtoehdoissa ex situ -käsittely, ja maan oletettiin olevan valmiiksi 

käsittelypaikalla. Muiden kuin VE-3:n ja VE-5:n osalta kyseessä oli 

hypoteettinen käsittely, jolloin todellista käsittelypaikkaa ei tiedetty.  
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 Pilaantuneiden maiden käsittelypaikkana oli kaikissa vaihtoehdoissa sama 

hypoteettinen jätteenkäsittelylaitos (myöskään tästä syystä ei ollut tarpeen 

tarkastella kuljetusmatkojen vaikutusta). 

 PIRTU-työkalun ekotehokkuuslaskelmissa huomioitiin vain riskit, 

ympäristövaikutukset ja kustannukset. Muita tekijöitä (psykososiaaliset ja 

ekologiset vaikutukset sekä vaikutus alueen imagoon, arvostukseen ja maaperän 

laatuun) ei huomioitu, koska käsittely tapahtui oletuksen mukaan ex situ 

erillisessä käsittelypaikassa, jolloin näillä tekijöillä ei ollut merkitystä yksittäisen 

maamassaerän käsittelyn kannalta.  

 Laskennan perustana käytettiin käsiteltävän maamäärän kokoa 100 t, joka oli 

kaikissa menetelmissä sama. Käytännössä ekotehokkuustarkastelussa ei ole väliä 

mikä maamäärä valitaan, koska laskenta suhteutetaan määrään, ja maamäärä oli 

vertailtavissa menetelmissä sama. Joissain menetelmissä pienten maamassojen 

käsittely ei välttämättä ole teknistaloudellisesti järkevää (esimerkiksi stabilointi), 

koska se tulee suhteessa kalliimmaksi kuin suurten maamassojen käsittely 

(Tunturi 2011). Tästä huolimatta laskujen perustana käytettiin kohtalaisen pientä 

määrää, 100 t, koska se oli vielä mielekkään kokoinen määrä toteutettavaksi 

tarkastelun pääkohteena olleella sienikäsittelymenetelmällä. 

 Oletuksena oli, että eri käsittelyvaihtoehdoissa kaikki päästöt hallittiin niin, ettei 

niistä aiheutunut mitään merkittävää ympäristöriskiä maalle, vedelle tai ilmalle, 

koska käsittely tapahtui hallituissa oloissa erillisessä jätteenkäsittelylaitoksessa. 

Tätä varten jätteenkäsittelylaitosten ympäristöluvissa on myös annettu 

päästörajat.  

 Biologisissa menetelmissä (VE-3 – VE-5) maan joukkoon lisättävä 

puutarhajätekompostituote (PJK) laskettiin käsittelyä edesauttavaksi apuaineeksi. 

PJK-lisäyksen vuoksi lopullinen käsiteltävä maamäärä näissä menetelmissä oli 

200 t. 

 Biologisissa menetelmissä (VE-3 – VE-5) käsittelyn tapahtuessa erillisessä 

käsittelypaikassa ei kustannuksia oletettu aiheutuvan käsittelyn vaatimasta pinta-



 

50 
 

alan tarpeesta (hallitilan vuokra), koska käsittelyn oletettiin tapahtuvan lämpimän 

kasvukauden aikaan ulkosalla. 

 Määritettäessä ekotehokkuuden hyvyyslukuja (ks. kappale 8.4)., tarkasteltavien 

pääosioiden (riskit, ympäristövaikutukset ja kustannukset) sisällä olevat 

yksittäiset tekijät (esimerkiksi ympäristövaikutusten sisällä energian kulutus, 

ilmapäästöt, jätteen muodostuminen sekä hyötykäytettävän maa-aineksen määrä) 

oletettiin aina painotukseltaan samanarvoisiksi.  

 Myös ekotehokkuuden kokonaishyvyyslukuja (ks. kappale 8.4) määritettäessä 

tarkasteltavat pääosiot (riskit, ympäristövaikutukset ja kustannukset) oletettiin 

painotukseltaan samanarvoisiksi. 

 

RISKIT: 

 

 Riskien tarkastelu rajoittui ainoastaan terveysriskeihin ja maaperän ekologisiin 

riskeihin. Riskejä vesistölle tai pohjavedelle ei huomioitu, koska pilaantunut maa 

käsiteltiin hallituissa oloissa erillisessä jätteenkäsittelylaitoksessa, jossa 

oletuksena oli, että PAH-yhdisteet eivät pääse pilaamaan pohja- tai pintavettä. 

Myöskään riskejä muille kohteille (esimerkiksi rakenteet ja kunnostustyöntekijät) 

ei huomioitu, koska jätteenkäsittelylaitoksessa ei oletettu olevan muita kohteita, 

jotka voisivat olla alttiita riskeille; myös työturvallisuuden oletettiin olevan 

kunnossa. 

 Riskinarvioinnissa tarkasteltiin ainoastaan riskien suhteellista vähenemää 

alkutilanteen (ennen käsittelyä) ja lopputilanteen (käsittelyn jälkeen) välillä. 

PAH-maan terveysriskien arvioinnissa käytettiin MPR-arvoista (engl. Maximum 

Permissible Risk) muunnettuja CS-arvoja (engl. chemical Concentration in Soil), 

jotka kuvaavat suurimman sallitun terveysriskin aiheuttavia maaperän 

pitoisuuksia. Ekologisten riskien arvioinnissa käytettiin SRCeco-arvoja (engl. 

ecotoxicological Serious Risk Concentration), jotka on johdettu HC50-arvoista 

(engl. Hazardous Concentration 50). 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: 

 

 Ympäristövaikutusten tarkastelu rajoitettiin käsittelyn aikaisiin päästöihin ja 

energian kulutukseen sekä syntyviin jätteisiin ja hyödynnettävään maa-

ainekseen. Hyötykäyton aikaisia ympäristövaikutuksia ei huomioitu, koska niistä 

ei ollut tietoa, mutta oletettiin että mitään vaikutuksia ei ollut. Vesistölle tai 

pohjavedelle aiheutuvia ympäristövaikutuksia ei myöskään huomioitu, koska 

pilaantuneen maan käsittely tapahtui hallituissa oloissa erillisessä 

jätteenkäsittelylaitoksessa, jossa oletuksena oli, että PAH-yhdisteet eivät pääse 

pilaamaan pohja- tai pintavettä. 

 Ympäristövaikutuksissa energian kulutus ja ilmapäästöt otettiin huomioon 

ainoastaan maan käsittelyn ja levityksen aikana käsittelypaikalla. Mahdollisen 

hyötykäytön aikaisia kulutuksia / päästöjä ei huomioitu. 

 Laskettaessa ympäristövaikutusten maa-aineksen hävikkiä, kunnostuskohteen 

pilaantuneen maan tilalle muualta tuotavaa maa-ainesta ei huomioitu, koska koko 

maan käsittelyprosessi tapahtui erillisessä käsittelypaikassa (mukaan lukien 

käsitellyn maan hyötykäyttö). Maa-aineksen hävikki laskettiin siten vain 

hyötykäytettävän maa-aineksen perusteella. Maa-aineksen hyötykäyttö  

käsittelyn / puhdistuksen aikana tai jälkeen huomioitiin eri vaihtoehdoissa maan 

hyötykäyttökelpoisuuden mukaan – pyrkimyksenä oli hyödyntää käsitellyt maa-

ainekset. Maa-aineksen hyödyntämistä käsittelyn aikana tai jälkeen ei otettu 

huomioon laskelmissa muuten kuin materiaalisäästön näkökulmasta.  

 Ympäristövaikutusten laskennassa eri vaihtoehdoissa ei huomioitu maankäyttöä 

(kohteen pinta-ala, joka ei ole käytettävissä maankäyttösuunnitelman mukaisiin 

toimintoihin pilaantuneisuuden tai kunnostustoiminnan vuoksi), koska käsittely 

tapahtui kaikissa vaihtoehdoissa erillisessä käsittelypaikassa. 
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KUSTANNUKSET: 

 

 Menetelmien kustannuksia käsiteltiin pääasiallisesti kokonaissummina, koska 

käytännön kannalta kustannusten erittely ei ole hypoteettisessa tarkastelussa 

oleellista, eivätkä käsittelijät tavallisesti ilmoita kustannuksia eriteltyinä. 

Ainoastaan biologisissa menetelmissä osakustannuksia eriteltiin. Kaikki 

kustannusarviot olivat vain suuntaa-antavia. 

 Lähtötutkimukset olivat kaikissa vertailtavissa kunnostusmenetelmissä samat, 

koska maa-aineksista tarvitaan aina riittävän tarkat perustiedot, jotta voidaan 

valita soveltuvat kunnostusmenetelmät. Lähtötutkimuksia ei näin ollen ollut 

tarvetta huomioida kustannuslaskelmissa. 

 Hyötykäytöstä aiheutuvia kustannuksia ei huomioitu, koska eri vaihtoehdoissa 

hyötykäyttö olisi tapahtunut mahdollisesti eri tavalla (erilaiset jäännöspitoisuudet 

ja maan ominaisuudet), jolloin vaihtoehtojen vertailu olisi vaikeutunut. 

Myöskään muita mahdollisia loppusijoituskustannuksia ei huomioitu laskennan 

yksinkertaistamiseksi – tosin esimerkiksi VE-0:n ja VE-2:n yksikköhinta sisälsi 

valmiiksi loppusijoituksen. 

 Tässä työssä kustannuksia ei muutettu nykyarvoon, koska käsittelyvaihtoehtojen 

kestot olivat vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitusta lukuun ottamatta 

suhteellisen lyhyitä (0,08 – 100 d), joten voitiin olettaa, että rahan arvo ei tuona 

aikana merkittävästi muuttuisi. Kaatopaikkasijoituksen oletettu kesto oli 30 

vuotta, mutta senkin osalta kustannusten diskonttaus voitiin jättää tekemättä, 

koska kunnostusta tehdessä kustannukset jakautuisivat joka tapauksessa 

käsittelyn alkupuolelle – tarkasteltiin siis käsittelystä vastuussa olevalle taholle 

kohdistuvia kustannuksia, ei käsittelyä tekevän tahon todellisia kustannuksia. 
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8. Ekotehokkuuslaskelmat (PIRTU) 

PAH-pilaantuneella maalla  
 

 

8.1 Riskit 
 

PAH-pilaantuneen maan riskit kohdistuivat tässä tarkastelussa ihmisiin ja elolliseen 

luontoon. Terveysriskit aiheutuivat PAH-yhdisteiden myrkyllisyydestä ihmiselle, ja 

ekologiset riskit PAH-yhdisteiden myrkyllisyydestä maaperässä ja maalla eläville 

eliöille.  

 

Maaperässä olevien PAH-yhdisteiden aiheuttamia terveysriskejä ei ole perusteltua 

tarkastella yhtenä ryhmänä, koska PAH-yhdisteisiin kuuluu ominaisuuksiltaan erilaisia 

aineita ja niillä voi olla maaperässä erilaisia hajoamistuotteita, joiden myrkyllisyydestä 

tai muista ominaisuuksista ei välttämättä ole tietoa (Reinikainen 2007). Terveysriskit 

arvioitiin yksittäisille PAH-yhdisteille käyttäen viitearvoina Hollannin kansallisen 

terveys- ja ympäristöinstituutin RIVM:n (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) 

määrittämiä MPR-arvoja (suurin hyväksyttävä saantiarvo). PAH-yhdisteiden MPR-arvot 

oli  annettu  joko  CRoral-arvoina (turvallinen enimmäissaantiannos päivää kohden 

syöpävaarallisille aineille suun kautta tapahtuvassa altistuksessa [µg / kg / vrk]; engl. 

Cancer Risk oral) tai TDI-arvoina (suurin hyväksyttävä päivittäisannos [µg / kg / vrk]; 

engl. Tolerable Daily Intake) sen mukaan, onko PAH-yhdiste syöpävaarallinen vai ei. 

Taulukossa 2 on esitetty RIVM:n määrittämät MPR-arvot tarkasteltaville PAH-

yhdisteille (16 EPA-PAH). (Baars et al. 2001) 
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Taulukko 2. PAH-yhdisteiden (16 EPA-PAH) MPR-arvot terveysriskien arviointia 

varten. CRoral-arvoille lisäsyöpäriski on 10-4 eli yksi syöpätapaus 10 000:tta ihmistä 

kohden. Arvot on otettu lähteestä (Baars et al. 2001). 

PAH-yhdiste Tyyppi MPR (RIVM) 
µg / kg / vrk 

MPR (RIVM) 
mg / kg / vrk 

Naftaleeni TDI 40 0,04 
Asenaftyleeni CRoral 50 0,05 
Asenafteeni CRoral 500 0,5 
Fluoreeni TDI 40 0,04 
Fenantreeni TDI 40 0,04 
Antraseeni TDI 40 0,04 
Fluoranteeni CRoral 50 0,05 
Pyreeni CRoral 500 0,5 
Bentso[a]antraseeni CRoral 5 0,005 
Kryseeni CRoral 50 0,05 
Bentso[b]fluoranteeni CRoral 5 0,005 
Bentso[k]fluoranteeni CRoral 5 0,005 
Bentso[a]pyreeni CRoral 0,5 0,0005 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni CRoral 5 0,005 
Dibentso[a,h]antraseeni CRoral 0,5 0,0005 
Bentso[ghi]peryleeni TDI 30 0,03 
 

MPR-arvot oli vielä muunnettava vastaaviksi maaperäpitoisuuksiksi, jotta niitä voitiin 

verrata tutkitun maan PAH-pitoisuuksiin. Muunnos tehtiin olettaen vain suun kautta 

tapahtuva altistus johtuen siitä, että MPR arvot kuvaavat nimenomaan tätä altistusreittiä, 

eivät kokonaisaltistusta. Siten muita altistusreittejä (hengitys, iho) ei tarvinnut ottaa 

huomioon. Ravintokasvialtistusta ei myöskään tarkasteltu, koska maata ei missään 

vaihtoehdossa ollut tarkoitus sijoittaa paikkaan, jossa ravintokasvialtistus olisi 

mahdollinen. Muunnos tehtiin seuraavan laskukaavan avulla (yhtälö 1) (mm. Berg et al. 

1989): 

 

  / = × × × × ×
    ×   

            (1) 

 

missä   / =   / = PAH-yhdisteen terveysriskejä kuvaava 

viitearvo; suurin hyväksyttävä päivittäissaanti 

= yhdisteen pitoisuus maaperässä (mg / kg) 
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 = muuntokerroin (10-6 kg / mg) 

= pilaantuneen maan osuus altistuttaessa maansyönnin kautta 

(konservatiivisessa riskinarvioinnissa käytetään yleensä arvoa 1; laaduton) 

 = niellyn maan määrä (mg maata / vrk) 

 = altistumisaika (a) 

 = altistumistiheys (350 vrk / a) 

= keskimääräinen aika, jonka aikana altistus voi tapahtua (keskiarvo 

altistumisajanjakson kestosta; 70 a = 25 550 vrk) 

 = yksilön paino (kg) 
× = = niellyn maan määrä, kun otetaan erikseen huomioon lapsuusaikana 

ja aikuisiässä tapahtuva mahdollinen altistuminen (114 mg×a / kg×d) 

 

Oletusarvot otettiin lähteistä (Berg et al. 1989 ja USEPA 1996). 

 

Nyt edellä mainuttuja tietoja käyttäen yhtälö 1 saatiin muotoon: 

 

= × × × ×                                      (2) 

  

Yhtälöstä 2 voitiin ratkaista CS, joka kuvaa MPR-viitearvoa vastaavaa pitoisuutta 

maaperässä: 

 

= ×
× × ×

              (3) 

 

Yhtälöä 3 käyttämällä saatiin esimerkiksi fluoranteenille: 

=
×

× × × =
0,05 × × 25 550 

10  kg × 1 × 114 ×
× × 350 

32 000  
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PAH-yhdisteiden MPR-arvoista muunnetut CS-arvot on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. PAH-yhdisteiden terveysriskien arvioinnissa käytettävät maaperän 

viitearvopitoisuudet CS, jotka pohjautuvat MPR-arvoihin.  

PAH-yhdiste Tyyppi CS (mg / kg) CS (g / kg) 
Naftaleeni TDI 25 600 25,60 
Asenaftyleeni CRoral 32 000 32,00 
Asenafteeni CRoral 320 200 320,20 
Fluoreeni TDI 25 600 25,60 
Fenantreeni TDI 25 600 25,60 
Antraseeni TDI 25 600 25,60 
Fluoranteeni CRoral 32 000 32,00 
Pyreeni CRoral 320 200 320,20 
Bentso[a]antraseeni CRoral 3 200 3,20 
Kryseeni CRoral 32 000 32,00 
Bentso[b]fluoranteeni CRoral 3 200 3,20 
Bentso[k]fluoranteeni CRoral 3 200 3,20 
Bentso[a]pyreeni CRoral 320 0,32 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni CRoral 3 200 3,20 
Dibentso[a,h]antraseeni CRoral 320 0,32 
Bentso[ghi]peryleeni TDI 19 200 19,20 
 

CS-arvot ovat korkeita, koska oletuksena oli, että ainoa altistumisreitti PAH-yhdisteille 

oli maan nieleminen. Lisäksi CRoral-arvojen käytetty lisäsyöpäriski oli korkea, 10-4, mikä 

myös suurensi arvoja syöpävaarallisille aineille. 

 

Ekologiset riskit maaperälle laskettiin käyttämällä viitearvoina Hollannin kansallisen 

terveys- ja ympäristöinstituutin RIVM:n määrittämiä SRCeco-arvoja, jotka on johdettu 

HC50-arvoista. SRCeco-arvot löytyivät kymmenelle PAH-yhdisteelle kuudestatoista 

tutkittavasta. SRCeco-arvot kuvaavat aineen tai yhdisteen pitoisuutta, josta aiheutuu 

vakava ekotoksikologinen riski, ts. 50 % maaperän eliöistä voi kokea haittoja. Yleensä 

riskiä arvioitaessa maaperän pitoisuuksia verrataan korkeimpiin ei-vaikuttaviin 

pitoisuuksiin, mutta tässä työssä käytettiin yksinkertaistetusti HC50-arvoihin perustuvia 

korkean riskitason SRCeco-arvoja, koska 50 %:iin perustuvat arvot ovat yleisesti ottaen 

luotettavampia kuin alhaisempaa riskitasoa ilmaisevat arvot. Lisäksi, toisin kuin 

alhaisempaa riskitasoa ilmaisevia viitearvoja, SRCeco-arvoja oli saatavilla tämän työn 
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tarkasteltavassa pilaantuneessa maassa esiintyville PAH-yhdisteille.  Kymmenelle PAH-

yhdisteelle löytyvät SRCeco-arvot on esitetty taulukossa 4. Tutkittavassa PAH-

pilaantuneessa maassa oli lisäksi merkittävä pitoisuus pyreeniä, jolle ei löytynyt SRCeco-

arvoa suoraan kirjallisuudesta. Tästä syystä pyreenille käytettiin viitearvona itse 

laskettua SRCeco-arvoa, joka on myös esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Ekologisten riskien laskennassa käytettävät SRCeco-arvot yhdelletoista 

PAH-yhdisteelle. Pyreeniä lukuun ottamatta taulukon SRCeco-arvot on otettu lähteestä 

(Verbruggen et al. 2001). ***Pyreenille riskien laskennassa käytettiin itse laskettua 

SRCeco-arvoa (ks. liite 4 Pyreenin SRCeco-arvon laskeminen). 

PAH-yhdiste  SRCeco mg / kg maata 
(Verbruggen et al. 2001) 

Naftaleeni 17 
Fenantreeni 31 
Antraseeni 1,6 
Fluoranteeni 260 
Pyreeni*** 13 
Bentso[a]antraseeni 2,5 
Kryseeni 35 
Bentso[k]fluoranteeni 38 
Bentso[a]pyreeni 7 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 1,9 
Bentso[ghi]peryleeni 33 
 

Riskinvähenemien laskemista varten määritettiin vaaraosamäärät (HQ) yksittäisille 

PAH-yhdisteille seuraavasti (Pellinen et al. 2007): 

 

=                (4) 

 

missä  

 

  = Arvioitu haitta-ainepitoisuus ympäristössä (engl. Predicted 

Environmental Concentration) 
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  = Suurin vaikutukseton pitoisuus (engl. No Observed Effect 

Concentration)   

 

Terveysriskien HQ:t laskettiin käyttäen yhtälöä 5, jonka mukaan maassa olevien PAH-

yhdisteiden pitoisuudet jaettiin niiden vastaavilla MPR-arvoista muunnetuilla CS-

arvoilla. Vastaavasti maaperän ekologisten riskien HQ:t laskettiin käyttäen yhtälöä 6, 

jonka mukaan maassa olevien PAH-yhdisteiden pitoisuudet jaettiin niiden vastaavilla 

SRCeco-arvoilla. HQ on laaduton arvo.  

 

, =                  (5) 

 

, ä   =              (6) 

 

missä 

 

,   = PAH-yhdisteen i terveysriskejä kuvaava vaara-

osamäärä 

, ä     = PAH-yhdisteen i maaperän ekologisia riskejä 

kuvaava vaaraosamäärä  

     = PAH-yhdisteen i pitoisuus maassa      

 = PAH-yhdisteen i terveysriskejä kuvaava viite-

arvo (suurin hyväksyttävä pitoisuus maaperässä) 

 

 = PAH-yhdisteen i maaperän ekologisia riskejä 

kuvaava viitearvo (maaperän pitoisuus, joka 

aiheuttaa vakavan ekotoksikologisen riskin)  
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Riskien suhteellisten vähenemien laskemiseksi käytettiin vaaraindeksejä (HI), jotka 

kuvaavat kokonaisriskiä. Vaaraindeksi HI saatiin yksinkertaisesti summaamalla yhteen 

yksittäisten yhdisteiden vaaraosamäärät (HQ) yhtälöiden 7 ja 8 mukaisesti. 

 

= ,                        (7) 

 

ä   = , ä           (8) 

 

missä 

 

     = terveysriskejä kuvaava vaaraindeksi 

,   = yksittäisten yhdisteiden i terveysriskejä kuvaa-

vien vaaraosamäärien summa 

ä     = maaperän ekologisia riskejä kuvaava vaara-

indeksi 

, ä    = yksittäisten yhdisteiden i maaperän ekologisia 

riskejä kuvaavien vaaraosamäärien summa 

 

Riskien suhteellinen kokonaisvähenemä saatiin laskettua suoraan alku- ja lopputilanteen 

(ennen ja jälkeen käsittelyn) vaaraindeksien erona. 

 

  ä ä [%] =

 , , ä

,
× 100 %             (9) 

  

ä     ä ä [%] =

 ä   , ä   , ä

ä   ,
× 100 %        (10) 
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missä 

 

,  = Pilaantuneen maan terveysriskejä kuvaava 

vaaraindeksi ennen käsittelyä 

, ä  = Pilaantuneen maan terveysriskejä kuvaava 

vaaraindeksi käsittelyn jälkeen 

ä   ,  = Pilaantuneen maan ekologisia riskejä kuvaava 

vaaraindeksi ennen käsittelyä 

ä   , ä  = Pilaantuneen maan ekologisia riskejä kuvaava 

vaaraindeksi käsittelyn jälkeen 

 

Suhteellisen riskinvähenemän lisäksi määriteltiin oma, toinen käsittelyn tehokkuutta 

kuvaava tekijä, RVT eli RiskinVähenemisTehokkuus (% / d). RVT:ssä suhteellinen 

riskinvähenemä (%) jaettiin käsittelyn ajallisella kestolla päivissä (d), jolloin 

käsittelyvaihtoehtojen tehokkuudessa huomioitui riskinvähenemän lisäksi myös 

käsittelyn kesto. 

 

=  ä ä [%]
ä   [ ]

            (11)                                             

 

Riskit laskettiin jokaiselle puhdistusvaihtoehdolle erikseen. PIRTU:n ’Riskit’-osioon 

muokattiin oma kohta RVT:n laskemiselle. 

 

VE-0 Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus: 

 

VE-0:ssa eli vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoituksessa laskennan tarkasteltavaksi 

ajanjaksoksi valittiin 30 vuotta, mikä on oletettu yhden sukupolven kesto (oletus oli 

peräisin suoraan PIRTU-laskentatyökalusta). Lisäksi oletettiin, että haitta-aineet eivät 

hajoa käsittelyn aikana tarkasteltavana käsittelyajanjaksona, eli riskit pysyvät vakiona.  
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VE-1 Terminen käsittely: 

 

VE-1:ssä eli termisessä käsittelyssä päästään käsittelijän mukaan alle alemman 

ohjearvon öljyhiilivetypitoisuuksiin (ks. liite 1 taulukko 1 PAH-yhdisteiden ohjearvot). 

Oletuksena oli, että terminen käsittely hajottaa 99,99 % haitta-aineista, jolloin 16 

tarkasteltavan PAH-yhdisteen summapitoisuus käsittelyn jälkeen oli alle 30 mg / kg, 

mikä on PAH-yhdisteiden summapitoisuuden alempi ohjearvo. Käsittelijän mukaan 

termiseen desorptioon perustuvan menetelmän tyypillinen käsittelykapasiteetti 

pilaantuneille maille on 50 t / h, joten tarkasteltavan maamäärän (100 t) oletettu 

käsittelykesto oli kaksi tuntia. 

 

VE-2 Bitumistabilointi: 

 

VE-2:ssa eli bitumistabiloinnissa oletettiin täydellinen riskien vähenemä eli stabiloinnin 

seurauksena haitta-aineet sitoutuivat stabilointimassaan täydellisesti, jolloin saavutettiin 

100 % riskien vähenemä. Käytännössä näin ei kuitenkaan välttämättä täysin tapahdu, 

koska riskeihin vaikuttavat monet tekijät kuten stabiloinnin onnistuminen, mahdolliset 

poikkeusolosuhteet ja tarkasteluaika. Haitta-aineet eivät siis hävinneet maasta käsittelyn 

seurauksena, vaan muuttuivat täysin liikkumattomaan muotoon, jolloin riskit vähenivät 

sitä kautta. Käsittelijän mukaan stabilointiprosessin esiselvityksiin kuluu aikaa noin 

kolme kuukautta, kun stabilointi tehdään käsittelylaitoksessa. Stabilointimassan 

sekoittamiseen riippuen sekoitusaseman koosta kuluu noin yksi tunti (pienen 

sekoitusaseman kapasiteetti 100 t / h) ja massan kovettumiseen noin seitsemän 

vuorokautta. Näin ollen stabilointikäsittelyn kokonaiskestoksi oletettiin 100 vuorokautta. 

 

VE-3 Ilmastettu sienikäsittely (Sieni/PJK/+O2): 

 

VE-3 eli aktiivisesti ilmastettu sienikäsittely kesti kolme kuukautta. Riskinvähenemät 

määritettiin kenttäkokeen aloitus- ja lopetusnäytteiden PAH-pitoisuuksista (ks. liite 5 

taulukot 9, 10 ja 11). Konkreettinen kenttäkoe vuoden 2011 kesällä / syksyllä suoritettiin 
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kahden tonnin mittakaavassa, mutta oletuksena oli, että menetelmä toimii samoin 100-

kertaa suuremmassa mittakaavassa. 

 

VE-4 Ilmastamaton sienikäsittely (Sieni/PJK/–O2): 

 

VE-4 eli ilmastamaton sienikäsittely oli hypoteettinen menetelmä, joka oletettiin täysin 

vastaavaksi kuin VE-3, mutta ilman ilmastusta. Se sisälsi siis kaikki samat vaiheet 

ilmastusta lukuun ottamatta. Oletuksena oli, että passiivisella ilmastuksella päästään 

samaan puhdistustulokseen (samoihin PAH-loppupitoisuuksiin) kuin aktiivisella 

ilmastuksella (VE-3).  

 

VE-5 Ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely (PJK/+O2): 

 

VE-5 eli aktiivisesti ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely (PJK-käsittely) oli 

täysin vastaava kuin VE-3, mutta ilman sientä. Aktiivisesti ilmastettu PJK-käsittely kesti 

kolme kuukautta. Riskinvähenemät määritettiin kenttäkokeen aloitus- ja 

lopetusnäytteiden PAH-pitoisuuksista (ks. liite 5 taulukot 9, 10 ja 11). Maalle tehtiin 1:1 

laimennos-esikäsittely puutarhajätekompostituotteella samoin kuin VE-3:ssa ja VE-4:ssä 

(PAH-pitoisuudet laimenivat puoleen alkuperäisestä eli riskit pienenivät 50 %). Tämän 

jälkeen maahan ei lisätty enää sientä, vaan pelkän puutarhajätekompostituotteen 

sisältävää maata ilmastettiin aktiivisesti. Oletuksena oli, että menetelmä toimii tässä 

mittakaavassa samoin kuin kahden tonnin mittakaavassa, jossa vuoden 2011 PAH-

kenttäkoe toteutettiin.  

 

 

8.2 Ympäristövaikutukset 
 

PAH-pilaantuneen maan ympäristövaikutukset aiheutuivat pääasiallisesti maa-aineksen 

hävikistä, energian kulutuksesta, ilmapäästöistä sekä jätteen muodostuksesta. Energian 

kulutus, ilmapäästöt ja jätteenmuodostus riippuivat täysin tarkasteltavasta 
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käsittelymenetelmästä. Energian kulutusta ja ilmapäästöjä laskettaessa käytettiin osalle 

menetelmistä PIRTU:n valmiita päästökertoimia, mutta osalle ne määritettiin erikseen. 

Kaikissa vaihtoehdoissa aiheutui ilmapäästöjä ja kului energiaa maan levitykseen 

käsittelypaikalla. Siitä aiheutuvat päästökertoimet on esitetty liitteen 6 taulukossa 12. 

  

VE-0 Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus: 

 

VE-0:ssa kaikki vaarallisen jätteen kaatopaikalle sijoitettava maa luokiteltiin 

muodostuvaksi vaaralliseksi jätteeksi, ja sitä oli siis yhteensä 100 t. PIRTU-työkalun 

laskentavälilehdille muodostuva jäte merkittiin kuitenkin tilavuutena, eli 100 t vastasi 

noin 77 m3 (maan tiheys oli  noin 1,3 t  /   m3). Muuta jätettä VE-0:ssa ei muodostunut. 

PAH-maa (77 m3) oli kuitenkin mahdollista hyödyntää vaarallisen jätteen kaatopaikan 

esipeittokerroksessa (maan PAH-pitoisuus oli yli ongelmajätearvon ja TOC-arvo alle     

6 %), joten se merkittiin PIRTU:n ’Maa-aineksen hävikki’ -kohtaan hyödynnetyksi maa-

ainekseksi, joka oli siis negatiivista maan hävikkiä.  

 

VE-0:n energian kulutus ja ilmapäästöt aiheutuivat vain maan levityksestä kaatopaikalla, 

koska oletuksena oli, että itse kaatopaikkasijoituksen aikana maasta ei aiheudu päästöjä 

eikä käsittelyn aikana kulu energiaa.  

 

VE-1 Terminen käsittely: 

 

VE-1:ssä ei muodostunut lainkaan jätettä. Käsittelijän mukaan termisellä käsittelyllä 

päästään alle alemman ohjearvon pitoisuuksiin (tässä työssä oletuksena oli 99,99 % 

haitta-aineiden poistotehokkuus), joten maa oli käsittelyn jälkeen hyvin puhdasta. 

Käsittelijän mukaan termisessä käsittelyssä ei synny myöskään tuhkaa tai muuta 

jatkokäsittelyä tai loppusijoitusta vaativaa materiaalia. Käsittelyn jälkeen maa oli 

mahdollista hyödyntää kaikilla kaatopaikoilla esipeittokerroksessa, sekä 

kunnostuskohteessa (kohde, josta pilaantunut maa on alun perin peräisin) täyttömaana 

maan ollessa geoteknisesti siihen sopivaa (käsittelyn jälkeen maan PAH-pitoisuus oli 
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alle kynnysarvon ja TOC-arvo alle 5 %). Käsiteltyä maa-ainesta oli 100 t, ja oletuksena 

oli, että maan ominaisuudet eivät muuttuneet merkittävästi termisen käsittelyn 

seurauksena, joten hyödynnetyksi maa-ainekseksi laskettiin 77 m3. Koska tässä työssä ei 

otettu huomioon hyötykäytöstä aiheutuvia kustannuksia tai säästöjä, PIRTU-työkalun 

laskennassa kaikki hyötykäyttö näkyi tavallaan yhtä arvokkaana (joko oli hyötykäyttöä 

tai ei ollut), eli esimerkiksi VE-0:n hyötykäyttö vaarallisen jätteen kaatopaikalla sai 

saman verran ”hyötykäyttöpisteitä” kuin VE-1:n hyötykäyttö alkuperäisessä kohteessa. 

Todellisuudessa puhdistetun maan palauttaminen ja hyötykäyttö alkuperäisessä 

kohteessa on ”parempaa” hyötykäyttöä, koska jätteestä on mieluummin pyrittävä 

pääsemään eroon kokonaan. Tämä ei kuitenkaan näkynyt PIRTU-laskelmissa tai 

kuvaajissa, joten hyötykäyttöä oli vertailtava sanallisesti. Eri käsittelymenetelmien 

hyötykäytön ”paremmuuksia” ja eroja pyrittiin siten tuomaan paremmin esille 

’Johtopäätökset’ -osiossa. 

 

VE-1:ssä energian kulutus ja päästöt aiheutuivat käsittelypaikalla maan levityksestä ja 

itse varsinaisesta termisestä käsittelystä. Termisen käsittelyn energian kulutuksen ja 

päästöjen laskemista varten PIRTU:n ’Ominaispäästöt’ -välilehdelle lisättiin 

spesifisemmät päästökertoimet, jotka saatiin termisiä käsittelyitä tekevältä käsittelijältä. 

Ne on esitetty liitteen 6 taulukossa 13. 

 

VE-2 Bitumistabilointi: 

 

VE-2:ssa eli bitumistabiloinnissa maa luokiteltiin stabiloinnin jälkeen edelleen 

vaaralliseksi jätteeksi, koska haitta-aineet eivät hävinneet maasta. Käsittelijän mukaan 

bitumistabiloinnissa maan joukkoon sekoitetaan tavallisesti noin 5 % bitumia, mikä 

lisäsi jätteen määrää. Muodostuvan kokonaisjätteen määrä VE-2:ssa oli siis pilaantuneen 

maan määrä (100 t) ja maan joukkoon sekoitettavan bitumin määrä (5 %), joka vastasi 

tilavuutena yhteensä noin 81 m3 (100 t maata vastasi noin 77 m3, josta 5 % bitumia oli 

noin 4 m3). Muuta jätettä bitumistabiloinnissa ei syntynyt. Stabiloitu maa oli kuitenkin 

mahdollista hyödyntää vaarallisen jätteen kaatopaikan tiivistysrakenteessa (ennen 
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bitumistabilointia maan PAH-pitoisuus oli yli ongelmajätearvon ja TOC-arvo alle 6 %, 

ja oletuksena oli, että stabiloinnin seurauksena haitta-aineet muuttuvat täysin 

liikkumattomaan muotoon). Kaikki hyötykäytetty maa-aines on negatiivista maan 

hävikkiä, joten hyödynnetyksi maa-ainekseksi laskettiin 81 m3.  

 

VE-2:ssa energian kulutus ja päästöt aiheutuivat maan levityksestä käsittelypaikalla sekä 

maan stabilointiprosessista. Niiden laskemiseen käytettiin PIRTU:n ’Ominaispäästöt’ -

välilehden valmiita päästökertoimia, koska saatavilla ei ollut muita arvoja. Ne on esitetty 

liitteen 6 taulukossa 14. 

 

VE-3 Ilmastettu sienikäsittely (Sieni/PJK/+O2): 

 

VE-3:ssa eli ilmastetussa sienikäsittelyssä varsinaisen sienikäsittelyn jälkeen maan 

PAH-pitoisuus oli alle ylemmän ohjearvon, mutta yli alemman ohjearvon, joten maa 

laskettiin käsittelyn jälkeen vielä tavanomaiseksi jätteeksi. 200 t maata vastasi 

tilavuutena noin 233 m3 (laimennetun maan [maa + puutarhajätekompostituote 1:1] 

tiheys oli noin 0,86 t / m3). Lisäksi jätettä muodostui vielä sienisiirroksesta, ts. 

sienisiirroksen  kaarnasta,  joka  jäi  maan  sekaan  käsittelyn  jälkeen.  Tämän  työn  

kenttäkokeessa käytetyllä sienisiirrostussuhteella maahan laitettaisiin 900 sieniputkea 

(yhden putken paino oli noin 8 kg), jolloin maahan lisättävän kaarnan massa olisi noin 

7,2 t. Kaarnan tiheys oli noin 0,2 t / m3, joten kaarnan viemä tilavuus maan seassa tulisi 

olemaan noin 36 m3. Kaarna absorboi PAH-yhdisteitä käsittelyn aikana, ja analyysien 

perusteella kaarnan PAH-pitoisuus käsittelyn jälkeen oli noin 62 mg / kg, joten 

kaarnakin voitiin luokitella tavanomaiseksi jätteeksi. Muodostuvan kokonaisjätteen 

määrä  oli  siis  269  m3 (maa  +  PJK  =  233  m3 sekä  kaarna  =  36  m3), mikä oli siis 

tavanomaista jätettä. Mikäli käytettäisiin sienikäsittelijän käyttämää pienempää 

sienisiirrostussuhdetta, kaarnasta muodostuvan jätteen määrä olisi vain 16 m3, mutta 

sillä ei olisi kuitenkaan kovin merkittävää vaikutusta muodostuvan jätteen 

kokonaismäärään (249 m3). Nämä molemmat vaihtoehdot, VE-3a jossa oli oma 
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sienisiirrostussuhde ja VE-3b jossa oli käsittelijän käyttämä sienisiirrostussuhde, on 

esitetty ympäristövaikutusten suhteen erillisinä vaihtoehtoina.  

 

Sienikäsittelyn jälkeen maa oli mahdollista hyödyntää tavanomaisen sekajätteen 

kaatopaikalla esipeittokerroksessa (maan PAH-pitoisuus oli alle ylemmän ohjearvon, 

TOC-arvo yli 5 % ja DOC-arvo oletettavasti yli 800 mg / kg), joten se huomioitiin myös 

ekotehokkuuslaskelmissa. VE-3a:ssa hyötykäytettävää maa-ainesta oli siis 269 m3 ja 

VE-3b:ssä vastaavasti 249 m3.  

 

VE-3:ssa energian kulutusta ja päästöjä aiheutui ensinnäkin maan levityksestä 

käsittelypaikalla. Lisäksi varsinaisen sienikäsittelyn aikana energiaa kului aktiiviseen 

ilmastukseen. Ilmastussuhteena 200 tonnin hypoteettisessa mittakaavassa käytettiin 

samaa kuin kahden tonnin mittakaavan kenttäkokeessa eli 18 l / min / t, mikä tarkoittaa 

käytännössä 216 m3 / h ilmastuskapasiteettia. Ilma tuotettiin kahden sähkötoimisen 

kiertosiipipumpun (2 x 7,5 kW) avulla, jotka pyörivät keskeytyksettä 3 kk ajan. Tähän 

kului sähköä 116 640 MJ, mikä syötettiin PIRTU:n ympäristövaikutusten ’Muu maan 

käsittely’ -kohtaan. VE-3:lle – VE-5:lle ei ollut saatavilla tietoa käsittelyn aikaisista 

ilmapäästöistä, koska kenttäkokeessa ei mitattu syntyviä päästöjä. Ainoan merkittävän 

päästön oletettiin olevan hiilidioksidi, ja sen muodostumiselle ko. menetelmille laskettiin 

korrelaatio laboratoriokokeen perusteella. 

 

Oletettu muodostuvan hiilidioksidin määrä hypoteettisessa 200 tonnin 

kenttämittakaavassa laskettiin aiemman, huomattavasti pienemmän mittakaavan (800 g 

PAH-maata) laboratoriokokeen mittaustulosten perusteella. Mittakaavan lisäksi erona 

oli, että PAH-lähtöpitoisuus laboratoriokokeen maassa oli 1:1 PJK-laimennoksen jälkeen 

korkeampi (3400 mg / kg) kuin 200 tonnin mittakaavan maassa (1418 mg / kg). 

Hiilidioksidin tuotto korreloitiin laboratoriokokeen PAH-pitoisuuksien perusteella sillä 

oletuksella, että hiilidioksidi syntyy pääasiallisesti PAH-yhdisteiden hajoamisesta, ja että 

kaikki muuntuu suoraan hiilidioksidiksi. Käytännössä tilanne ei ole aivan niin, koska 

muukin orgaaninen aines maassa (esimerkiksi kaarna, PJK ja maan muut mahdolliset 
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orgaaniset yhdisteet) hajoaa hiilidioksidiksi. PJK:n hajoamisesta aiheutuva hiilidioksidin 

muodostuminen ei kuitenkaan vaikuttanut korrelaatioon, koska sekä laboratoriokokeessa 

että 200 tonnin mittakaavassa maa sisälsi saman verran PJK:a (50 %). 200 tonnin 

mittakaavassa kaarnan hajoamisesta aiheutuva hiilidioksidin muodostus vaikuttaisi 

hieman korrelaatioon, mutta sen oletettiin olevan niin merkityksetöntä, että se jätettiin 

huomioimatta (kaarnan suhteellinen osuus maan seassa oli noin 3,7 %). Näin ollen 

korrelaation laskennan pohjana käytettiin ainoastaan laboratoriokokeen kontrollipullosta 

mitattuja tuloksia (PAH-pitoisuudet ja kokeen aikana muodostuvan hiilidioksidin 

määrä), koska kontrollipullossa ei ollut lainkaan kaarnaa; vain maata ja PJK:a. 

Laboratoriokokeen kontrollipullosta mitatut PAH-pitoisuudet ja kokeen aikana 

muodostuneen hiilidioksidin määrä sekä korrelaatiolaskut on esitetty liitteessä 7. 

Korrelaation perusteella 200 tonnin mittakaavassa muodostuvan hiilidioksidin oletetuksi 

määräksi 3 kk käsittelyn aikana saatiin 2235 kg CO2 eli noin 11,2 kg CO2 / t maata.  

 

VE-4 Ilmastamaton sienikäsittely (Sieni/PJK/–O2): 

 

VE-4 eli ilmastamaton sienikäsittely oli ympäristövaikutuksiltaan täysin vastaava 

menetelmä kuin VE-3. VE-4a:ssa muodostuvan jätteen määrä oli siis 269 m3 ja VE-

4b:ssä 249 m3 (tavanomaista jätettä). Käsittelyn jälkeen maa oli mahdollista hyödyntää 

tavanomaisen sekajätteen kaatopaikalla esipeittokerroksessa (maan PAH-pitoisuus oli 

alle ylemmän ohjearvon, TOC-arvo yli 5 % ja DOC-arvo oletettavasti yli 800 mg / kg) 

VE-3:n tavoin. VE-4a:ssa hyödynnettävää maa-ainesta oli siis 269 m3 ja VE-4b:ssä 

vastaavasti 249 m3. Nämä molemmat vaihtoehdot, VE-4a (oma sienisiirrostussuhde) ja 

VE-4b (käsittelijän käyttämä sienisiirrostussuhde), on esitetty ympäristövaikutusten 

suhteen erillisinä vaihtoehtoina. 

 

VE-4:ssä energiaa kului pelkästään maan levitykseen käsittelypaikalla, koska ilmastusta 

ei ollut. Ilmapäästöjä syntyi sekä maan levityksessä että maan varsinaisessa 

sienikäsittelyssä. Ilmastamattoman sienikäsittelyn aikana syntyvät päästöt laskettiin 

samoin kuin VE-3:lle eli ainoan merkittävän ilmapäästön oletettiin olevan hiilidioksidi 
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ja sitä muodostui korrelaation perusteella 2235 kg CO2 eli noin 11,2 kg CO2 / t maata 

(ks. liite 7). 

  

VE-5 Ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely (PJK/+O2): 

 

VE-5:ssä eli ilmastetussa PJK-käsittelyssä maan PAH-pitoisuus käsittelyn jälkeen oli 

VE-3:n ja VE-4:n tavoin alle ylemmän ohjearvon, mutta yli alemman ohjearvon, joten 

maa laskettiin käsittelyn jälkeen tavanomaiseksi jätteeksi. VE-5:ssä ei syntynyt muuta 

jätettä, joten muodostuvan kokonaisjätteen määrä oli 233 m3 (käsiteltyä maata oli 200 t 

ja puutarhajätekompostituotteella 1:1 laimennetun PAH-maan tiheys oli noin 0,86 t /  

m3), mikä oli siis tavanomaista jätettä. Käsittelyn jälkeen maa oli mahdollista hyödyntää 

VE-3:n ja VE-4:n tavoin tavanomaisen sekajätteen kaatopaikalla esipeittokerroksessa 

(maan PAH-pitoisuus oli alle ylemmän ohjearvon, TOC-arvo yli 5 % ja DOC-arvo 

oletettavasti yli 800 mg / kg), joten hyödynnettyä maa-ainesta oli 233 m3. 

 

VE-5:ssa energian kulutusta ja päästöjä aiheutui maan levityksestä käsittelypaikalla. 

Lisäksi varsinaisen PJK-käsittelyn aikana energiaa kului aktiiviseen ilmastukseen, mikä 

oli  saman  verran  kuin  VE-3:ssa  eli  116  640  MJ  (sähkö).  Ilmapäästöt  PJK-käsittelyn  

aikana oletettiin VE-3:n ja VE-4:n tavoin aiheutuvan pääasiallisesti hiilidioksidista, 

koska mittaustuloksia ei ollut saatavilla. PJK-käsittelyssä muodostuvan hiilidioksidin 

oletettu määrä 3 kk käsittelyn aikana oli korrelaation perusteella 2235 kg CO2 eli noin 

11,2 kg CO2 / t maata (ks. liite 7). 

 

 

8.3 Kustannukset 
 

PAH-pilaantuneen maan kustannukset aiheutuivat lähtökustannuksista eli 

valmistelevista töistä ja projektin valmistelusta aiheutuvista kuluista, varsinaisista 

puhdistamiskustannuksista sekä seurantakustannuksista eli erinäisistä 

maanäytteidenotoista ja näytteiden analysoinnista. Erillisiä loppusijoituskustannuksia, 
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mikäli maa jouduttaisiin käsittelyn jälkeen vielä sijoittamaan jonnekin, ei huomioitu 

laskennan yksinkertaistamiseksi. Myöskään muita kustannuksia tai mitään 

yleiskustannuksia ei oletettu aiheutuvan. Kustannukset olivat riippuvaisia 

tarkasteltavasta käsittelymenetelmästä, erityisesti varsinaisten puhdistamiskustannusten 

suhteen. Kustannuksia käsiteltiin kokonaissummina, koska esimerkiksi termistä 

käsittelyä käyttävät yritykset ilmoittavat termisen käsittelyn kustannukset summana eli 

hinta sisältää valmiiksi valmistelevista töistä, itse puhdistamisesta sekä seurannasta 

aiheutuvat kustannukset pilaantunutta maatonnia kohti. Kaikissa vaihtoehdoissa oli 

tiettyjä samansuuruisia valmistelevia kustannuksia, jotka voitiin jättää huomiotta, koska 

menetelmiä vertailtiin toisiinsa. Kustannukset laskettiin kullekin menetelmälle yhteen eri 

osakustannuksista (lähtökulut, puhdistamiskustannukset, seurantakustannukset ja 

loppusijoituskustannukset), mikäli kustannuksia oli eritelty. Laskennassa oletettiin, että 

rahan arvo ei muutu käsittelyn aikana, koska kaatopaikkasijoitusta lukuun ottamatta 

tarkasteltavat käsittelyajanjaksot olivat suhteellisen lyhyitä. Kustannuslaskelmissa ei siis 

tehty PIRTU-ohjelman sisältämää diskonttausta. 

 

Kaikki kustannustiedot olivat arvioita ja perustuivat tietoihin, joita saatiin menetelmiä 

käyttäviltä yrityksiltä tai omista kokemuksista. Kustannustietojen luottamuksellisuuden 

vuoksi kokonaiskustannukset muutettiin skaalatuiksi kustannuksiksi eli kallein 

käsittelyvaihtoehto sai arvon 0 % (huonoin) ja halvin vastaavasti arvon 100 % (paras). 

Muut vaihtoehdot skaalattiin tälle välille kustannustensa mukaan. 

 

VE-0 Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus: 

 

Lähtökustannuksia ei huomioitu, koska ne olivat kaikille menetelmille samat. 

”Puhdistamiskustannukset” aiheutuivat vaarallisen jätteen kaatopaikan vastaanotto- ja 

punnitusmaksuista, jotka arvioitiin useiden Suomessa toimivien vaarallisen jätteen 

kaatopaikkojen vastaanotto- ja punnitusmaksujen alimman ja ylimmän hinnan 

keskiarvona (Helsingin kaupungin kiinteistövirasto 2011). 
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Näin saadun vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoituksen keskimääräisen yksikköhinnan 

vaihteluväli oli suuri, noin 45 % johtuen eri kaatopaikkojen vaihtelevista hinnoista. 

Menetelmän kokonaiskustannus saatiin kertomalla yksikköhinta tarkasteltavalla 

maamäärällä (100 t) eli 100:lla. Hinta piti sisällään kaiken (maan levitys ja loppusijoitus, 

mahdollinen seuranta), joten muita kustannuksia ei ollut. 

 

VE-1 Terminen käsittely: 

 

VE-1:ssä eli termisessä käsittelyssä lähtökustannukset olivat samat kuin VE-0:ssa, jotka 

jätettiin siis huomiotta. Puhdistamiskustannukset aiheutuivat itse termisestä käsittelystä. 

Termisen käsittelyn yksikköhinta oli peräisin käsittelijältä, ja se piti sisällään kaiken 

esianalyyseistä itse polttoon ja puhdistustuloksen varmistukseen. Menetelmän 

kokonaiskustannus saatiin kertomalla yksikköhinta tarkasteltavalla maamäärällä (100 t) 

eli 100:lla. Termisessä käsittelyssä ei syntynyt jatkokäsittelyä tai loppusijoitusta vaativaa 

materiaalia.  

 

VE-2 Bitumistabilointi: 

 

VE-2:ssa eli bitumistabiloinnissa lähtökustannukset olivat samat kuin VE-0:ssa ja VE-

1:ssä, jotka siis jätettiin huomiotta. ”Puhdistamiskustannukset” tulivat 

stabilointiprosessista. Käsittelijältä saatu bitumistabilointikäsittelyn yksikköhinta piti 

sisällään kaiken stabilointiprosessiin liittyvän eli esikokeista, sitomisaineesta (bitumi), 

sidosmassan valmistuksesta sekä loppusijoituksesta ja seurannasta aiheutuvat 

kustannukset. Menetelmän kokonaiskustannus saatiin kertomalla yksikköhinta 

tarkasteltavalla maamäärällä (100 t) eli 100:lla.  

 

VE-3 Ilmastettu sienikäsittely (Sieni/PJK/+O2): 

 

VE-3:ssa eli ilmastetussa sienikäsittelyssä (sisälsi sienen, puutarhajätekompostituotteen 

sekä aktiivisen ilmastuksen) oli samat lähtökustannukset kuin vaihtoehdoissa VE-0 – 
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VE-2, jotka jätettiin huomiotta. Lisäksi VE-3:ssa aiheutui kustannuksia maahan 

lisättävästä puutarhajätekompostituotteesta ja sienestä. Puutarhajätekompostituotetta 

tarvittiin 100 t, mutta siitä aiheutuvat kustannukset olivat pienet (VE-3a:ssa, jossa oma 

sienisiirrostusuhde, noin 1 % ja VE-3b:ssä, jossa käsittelijän sienisiirrostussuhde, noin   

2 % kokonaiskustannuksista), ja se ostettiin ulkoiselta tuottajalta. Myös sienisiirros 

hankittiin sitä tuottavalta yritykseltä, ja sienestä aiheutuikin ylivoimaisesti suurimmat 

osakustannukset. VE-3a:ssa sienestä aiheutuvat kustannukset vastasivat noin 84 % 

ilmastetun sienikäsittelyn kokonaiskustannuksista. VE-3b:ssä sienestä aiheutuvat 

kustannukset olivat noin 70 % kokonaiskustannuksista, ja kokonaiskustannukset siis 

merkittävästi pienemmät.  

 

Itse puhdistusprosessin aikana kuluja aiheutui pääasiassa vain aktiivisesta ilmastuksesta, 

jossa kulun aiheuttaja oli sähkö. Menetelmässä kaksi sähköllä toimivaa 

kiertosiipipumppua oli päällä yhtäjaksoisesti 3 kk ajan ilmastamassa maakasaa. Sähköstä 

aiheutuvien kulujen arvioitiin 3 kk aikana vastaavan VE-3a:ssa noin 10 % 

kokonaiskustannuksista ja VE-3b:ssa noin 19 %, mutta lukemat riippuvat valitusta 

laitteistosta (oletetussa laiteratkaisussa käytössä oli 2 kpl teholtaan 7,5 kW 

kiertosiipipumppuja, joilla saatiin tuotettua haluttu ilmamäärä 18 l / min / t). Sähkö 

oletettiin teollisuussähköksi ja sen hinnaksi arvioitiin vuosien 2009 ja 2010 tilastojen 

perusteella noin 0,07 € / kWh (Eurostat 2012).  

 

Lisäksi kustannuksia aiheutui jälkiseurannasta, jonka osuus kokonaiskustannuksista oli 

pieni. Käsittelyn jälkeen maan lopullisista haitta-ainepitoisuuksista oli varmistuttava, ja 

tästä aiheutuvat näytteenotto- ja analysointikulut, kun käytettiin erään käsittelijän 

jälkiseurannan hinta-arviota, vastasivat VE-3a:ssa noin 5 % kokonaiskustannuksista ja 

VE-3b:ssä noin 9 %. Nämä molemmat vaihtoehdot, VE-3a ja VE-3b on esitetty 

kustannusten suhteen erillisinä vaihtoehtoina. 
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VE-4 Ilmastamaton sienikäsittely (Sieni/PJK/–O2): 

 

VE-4 eli ilmastamaton sienikäsittely oli kustannuksiltaan täysin vastaava kuin VE-3, 

mutta aktiivisesta ilmastuksesta aiheutuvat kustannukset jäivät luonnollisesti pois.     

VE-4:ssä oli oletuksena, että sillä päästään samoihin tuloksiin kuin VE-3:ssa eli VE-4:n 

tarkoituksena oli vain vertailla, miten aktiivisen ilmastuksen pois jättäminen vaikuttaisi 

sienikäsittelymenetelmän ekotehokkuuteen (käytännössä kustannusten kautta).           

VE-4a:ssa (oma sienisiirrostussuhde) sienestä aiheutuvat kustannukset olivat niin suuret, 

että vaikka ilmastusta ei ollut, ei sillä ollut merkittävää vaikutusta 

kokonaiskustannuksiin; sienestä aiheutuvat kustannukset vastasivat 94 % 

kokonaiskustannuksista, loput aiheutuivat jälkiseurannasta ja 

puutarhajätekompostituotteen lisäyksestä. VE-4b:ssä (käsittelijän sienisiirrostussuhde) 

ilmastuksen puuttumisesta aiheutui jonkin verran säästöä kokonaiskustannuksissa, mutta 

myös VE-4b:n suurin osakustannus oli sieni, noin 87 % osuudella. Jälkiseurannan osuus 

VE-4b:ssä oli noin 11 %, ja loput jäivät puutarhajätekompostituotteen osuudeksi. Nämä 

molemmat vaihtoehdot, VE-4a ja VE-4b on esitetty kustannusten suhteen erillisinä 

vaihtoehtoina. 

 

VE-5 Ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely (PJK/+O2): 

 

VE-5 eli aktiivisesti ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely oli kustannuksiltaan 

vastaava menetelmä kuin VE-3, mutta sienestä aiheutuvat kustannukset jäivät 

luonnollisesti pois. Koska sientä ei ollut, VE-5:n kokonaiskustannukset jäivät hyvin 

pieniksi verrattuna muihin menetelmiin. Nyt ilmastuksesta aiheutuvat kustannukset 

olivat suurin yksittäinen osakustannus noin 65 % osuudella. Jälkiseurannan osuus oli 

noin 30 % ja halvin osakustannus eli puutarhajätekompostituotteen lisäys sai 6 % 

osuuden kokonaiskustannuksista. 
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8.4 Hyvyysluvut 
 

PIRTU-laskentatyökalun ekotehokkuuslaskelmissa vaihtoehdoille määritettiin 

hyvyysluvut eri osioiden eli riskien, ympäristövaikutusten ja kustannusten suhteen. 

Hyvyysluvun määrittäminen tehtiin kullekin käsittelyvaihtoehdolle yksinkertaisella 

periaatteella laskemalla osion sisältämien ekotehokkuuden laskemiseen käytettävien 

tekijöiden skaalatut arvot yhteen. Esimerkiksi ympäristövaikutukset-osion sisällä on 

neljä yksittäistä tekijää, energian kulutus, ilmapäästöt, jätteen muodostuminen ja 

hyötykäytettävän maa-aineksen määrä, joiden skaalatut arvot laskettiin yhteen ja 

huomioitiin kunkin tekijän painokerroin. Tässä työssä kaikki tekijät eri osioiden sisällä 

oletettiin samanarvoisiksi. Siten esimerkiksi ympäristövaikutusten osalta jokaiselle 

tekijälle käytettiin painokertoimena arvoa 0,25 (painokerrointen summa = 1). 

Kustannusten osalta huomioitiin vain kokonaiskustannukset, joten erillistä 

painokerrointa ei tarvittu eri kustannusluokille. Alla olevissa yhtälöissä 15 – 18 on 

esitetty laskentaperiaatteet eri osioiden hyvyysluvuille ja kokonaishyvyyslyvuille, jotka 

määritettiin kullekin käsittelyvaihtoehdolle erikseen. Yhtälöissä 12 – 14 on lisäksi 

esitetty hyvyyslukujen laskentaan käytettävien tekijöiden skaalattujen arvojen 

laskentaperiaate. 

 

 

Skaalattujen arvojen laskenta: 

 

Ekotehokkuutta kuvaavat tekijät skaalattiin yhtälön 12 mukaisesti: 

 

= = max ; 100 %; ( = min ; 0 %;   
  

× 100 %      (12) 

 

missä 

= skaalausta kuvaava arvo 

 = käsittelyvaihtoehto i:n skaalattavan tekijän arvo 
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= kaikkien käsittelyvaihtoehtojen i –  skaalattavan tekijän arvojen joukko. 

 

Mikäli tekijällä oli positiivinen vaikutus ekotehokkuuteen (esimerkiksi hyötykäyttö): 

 

 =             (13) 

 

Mikäli suureella taas oli negatiivinen vaikutus ekotehokkuuteen (esimerkiksi 

ilmapäästöt):  

 

 = 100              (14) 

 

Tekijän skaalaus tehtiin aina kaikkien käsittelyvaihtoehtojen kesken, ja paras vaihtoehto 

sai arvon 100 % ja huonoin vastaavasti arvon 0 %. Muiden vaihtoehtojen arvot 

skaalautuivat tälle välille skaalattavan tekijän arvojensa mukaan. 

 

 

Riskien hyvyysluku: 

 

= × (  ä ä) + ×

( ä    ä ä) +

× +  × ä     (15)

  

missä  

= terveysriskien vähenemä -painokerroin = 0,25 

= maaperän ekologisten riskien vähenemä -painokerroin = 0,25 

= RVTterveysriskit -painokerroin = 0,25 

= RVTmaaperän ekologiset riskit -painokerroin = 0,25 
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Ympäristövaikutusten hyvyysluku: 

 

Ä Ö = × (  ) +

× ( ää ö ) + × ( ä  ) +

 × ( ö ä ä ä   ää ä)        (16) 

 

missä 

= energian kulutus -painokerroin = 0,25 

= ilmapäästöt -painokerroin = 0,25 

= jätteen muodostuminen -painokerroin = 0,25 

= hyötykäytettävän maa-aineksen määrä -painokerroin = 0,25 

 

 

Kustannusten hyvyysluku: 

 

= ( )       (17) 

 

 

Kokonaishyvyysluku: 

 

= = × +

× Ä Ö + ×          (18) 

 

missä 

= riskit-osion painokerroin = 0,333 (1/3) 

= ympäristövaikutukset-osion painokerroin = 0,333 (1/3) 

= kustannukset-osion painokerroin = 0,333 (1/3) 
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Kokonaishyvyyslukujen herkkyystarkastelu: 

 

Eri käsittelyvaihtoehtojen kokonaishyvyysluvuille tehtiin lisäksi herkkyystarkastelu 

(Sorvari ja Seppälä 2010) siten, että osioiden eli riskien, ympäristövaikutusten ja 

kustannusten painoja muutettiin yhtä kerrallaan ja katsottiin, miten kokonaishyvyysluku 

muuttuu. Osioiden painokertoimet (pk) muuttuivat painojen muuttuessa siten, että 

painokerrointen summa oli aina tasan 1: 

 

Riskit-osion paino muuttuu: 

Riskit-pk Ymp.vaikutukset-pk Kustannukset-pk 

0  0,5    0,5   

0,2  0,4    0,4   

0,333  0,333   0,333  

 

Ympäristövaikutukset-osion paino muuttuu: 

Riskit-pk Ymp.vaikutukset-pk Kustannukset-pk 

0,5   0   0,5   

0,4   0,2   0,4   

0,333  0,333   0,333     

 

Kustannukset-osion paino muuttuu: 

Riskit-pk Ymp.vaikutukset-pk Kustannukset-pk 

0,5   0,5    0 

0,4   0,4    0,2 

0,333  0,333   0,333 
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9. Tulokset ja tulosten tarkastelu  
 

 

9.1 Sienikenttäkoe PAH-maalla 
 

Kuvissa 11 ja 12 on esitetty vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen PAH-summapitoisuudet    

5 kk kestäneen kokeen aikana aktiivisesti ilmastetussa sienikäsittelyaumassa, joka sisälsi 

sientä ja puutarhajätekompostituotetta (sieni/PJK/+O2), sekä aktiivisesti ilmastetussa 

kontrolliaumassa, joka sisälsi pelkkää puutarhajätekompostituotetta (PJK/+O2).  

Kenttäkokeen aikana mitatut yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet sieni- ja 

kontrolliaumassa käsittelyn alussa (0 kk) ja käsittelyn lopussa (3 kk) on esitetty  

liitteessä 5. Kenttäkoe kesti yhteensä 5 kk, mutta 3 kk jälkeen PAH-pitoisuudet eivät 

enää alentuneet, joten 3 kk valittiin biologisten menetelmien (VE-3 – VE-5) käsittelyn 

kestoksi tämän diplomityön ekotehokkuustarkasteluun. Lisäksi PAH-kenttäkokeen 

aikaisten mikrobiologisten, fysikaalis-kemiallisten sekä ekotoksikologisten analyysien / 

mittausten tulokset on esitetty liitteissä 2, 8 ja 9. 

 

 
Kuva 11. Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen PAH-pitoisuudet aktiivisesti ilmastetussa 

sienikäsittelyaumassa eli Sieni/PJK/+O2 -käsittelyaumassa. X-akselilla on käsittelyn 

aikainen näytteenottokuukausi. Pitoisuudet laskettiin kahden arvon keskiarvona. 

2 850

1 430

202 216 88,7 98,1 97,4
0,0

500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0

0 kk (ennen
laimennosta)

0 kk
(laimennoksen

jälkeen)

1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk

K
ok

on
ai

s-
PA

H
-p

ito
isu

us
 m

g/
kg

Näytteenottoaika

Sienikasa (VE-3: Sieni/PJK/+O2) - PAH-summapitoisuudet



 

78 
 

 
Kuva 12. Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen PAH-pitoisuudet aktiivisesti ilmastetussa 

kontrolliaumassa eli PJK/+O2 -käsittelyaumassa. X-akselilla on käsittelyn aikainen 

näytteenottokuukausi. Pitoisuudet laskettiin kahden arvon keskiarvona. 

 

Kuvista 11 ja 12 huomataan, että vuoden 2011 PAH-kenttäkokeessa PAH-yhdisteet 

hajosivat merkittävästi jo muutaman kuukauden aikana. Kokonaiskäsittelyn kesto oli     

5 kk, mutta suurin osa PAH-yhdisteiden hajoamisesta tapahtui jo ensimmäisen 

kuukauden aikana molemmissa aumoissa. Sienikäsittelyaumassa (Sieni/PJK/+O2) 

hajoamista ei enää havaittu 3 kk jälkeen, eikä kontrolliaumassa (PJK/+O2) 2 kk jälkeen. 

Kuvien PAH-pitoisuudet laskettiin vain kahdesta rinnakkaisesta pitoisuusarvosta (kaksi 

kokonaisnäytettä), joten tuloksissa oli hieman epävarmuutta. Epävarmuuden 

suuruusluokan näyttämiseksi kuvissa 11 ja 12 on esitetty pitoisuuksien virherajat 

poikkeamina kahden arvon perusteella lasketuista keskiarvoista. Sienikäsittelyaumassa 

käsittelyyn valittu sieni (Phanerochaete velutina) oli kasvanut hyvin maahan, sillä maan 

seassa kasvoi runsaasti sen rihmastoa, ja myös P. velutina -sienen DNA-

kopiolukumääritys (ks. liite 8 kuva 3) osoitti, että ko. sientä oli sieniauman maassa 

runsaasti verrattuna kontrolliauman maahan. Sieniaumassa kokeen aikana P. velutina -

sienen DNA-kopioluku log(kopiota per gramma [kuivapaino]) oli välillä 5,5 – 7, mutta 

kontrolliaumassa, mihin ei lisätty P. velutina -siirrosta, sama kopioluku oli luokkaa 4,5. 

Sienellä ei silti havaittu mitään etua pelkkään puutarhajätekompostituotteeseen 
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verrattuna; PAH-loppupitoisuudet olivat molemmissa aumoissa käytännössä 

samansuuruiset käsittelyn lopussa (3 – 5 kk aloituksesta). Todennäköisesti PAH-

yhdisteiden hajotuksesta kummassakin aumassa vastasi puutarhajätekompostituote, 

toisin sanoen sen sisäinen, luontainen mikrobisto. Tätä tuki myös bakteerien PAH-

hajotusgeenien lukumäärän määritys (ks. liite 8, kuva 4), jossa havaittiin, että 

molemmissa aumoissa PAH-hajotusgeenien omaavien gram-positiivisten bakteerien 

määrä oli noussut merkittävästi ensimmäisen käsittelykuukauden aikana. Myös suurin 

osa PAH-yhdisteistä hajosi juuri ensimmäisen käsittelykuukauden aikana, mikä viittaa 

siihen, että gram-positiiviset bakteerit olivat vastuussa PAH-hajotuksesta.  Nämä gram-

positiiviset bakteerit olivat mahdollisesti peräisin juuri puutarhajätekompostituotteesta, 

ja päätyivät maan sekaan maata laimennettaessa. 

 

PAH-kenttäkokeessa maa-aumoista määritettiin myös ekotoksikologiset itävyys- ja 

lierotestit kenttäkokeen alussa (0 kk) ja lopussa (5 kk). Itävyys- ja lierotestien tulokset 

sekä menetelmien periaatteet on esitetty liitteessä 2. Itävyystestien perusteella ei voitu 

sanoa paljon, koska maan PAH-lähtöpitoisuus (1418 mg / kg) oli aika matala, millä ei 

havaittu olevan kovin suurta vaikutusta itävyyteen. Kenttäkokeen alun PAH-maan 

itävyystesteissä vihanneskrassin (V) itävyyden inhibitio oli 24 % ja puna-apilan (P)      

19 %, joista kumpikaan ei ollut tilastollisesti kovin merkittävää. Kenttäkokeen lopun 

PAH-maan kontrolliaumassa (PJK/+O2) vastaavat lukemat olivat 0 % (V) ja 2 % (P) ja 

sieniaumassa (sieni/PJK/+O2)  vastaavasti  8  %  (V)  ja  12  %  (P).  Jostain  syystä  

kontrolliaumassa itävyys inhiboitui kokeen lopussa vähemmän, mutta jo kokeen alun 

inhibitio oli niin vähäistä, että tuloksia ei voitu pitää tilastollisesti kovin merkittävinä.  

 

Lierotesteissä testattiin akuuttia ja kroonista toksisuutta. Akuutin toksisuuden testissä 

(kesto 4 viikkoa) kenttäkokeen alun PAH-maassa 100 % lieroista kuoli jo kolmen 

ensimmäisen vuorokauden aikana (vertailumaassa 0 %) eli maa oli ennen käsittelyä 

hyvin myrkyllistä lieroille. Kenttäkokeen lopun PAH-maan kontrolliauman lierojen 

kuolleisuusprosentti oli 3 % ja sieniauman 0 % (vertailumaa 0 %). Akuutti toksisuus siis 

pieneni merkittävästi sieni- ja kontrollikäsittelyn seurauksena. Kroonisen toksisuuden 
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lisääntymistestissä (kesto 4 + 4 viikkoa) kenttäkokeen lopun PAH-maan kontrolli- ja 

sieniaumassa havaittiin suuremmat lisääntymiset kuin vertailumaassa. Tähän saattoi olla 

syynä PAH-yhdisteiden hajoamistuotteet, eli kun maassa olevat PAH-yhdisteet hajosivat 

kokeen aikana, niiden hajoamistuotteet mahdollisesti aktivoivat jollain tavalla lierojen 

lisääntymistä. Syynä saattoi olla myös pelkkä biologisiin testeihin liittyvä suuri hajonta, 

koska kokeessa tehtiin vain 4 rinnakkaista määritystä. Kenttäkokeen alusta ei ollut 

kroonisen lisääntymistestin tuloksia, koska kaikki lierot kuolivat ennen 

lisääntymisvaihetta. 

 

Lisäksi kenttäkokeen PAH-aumoista määritettiin kuivapainot, pH:t, TOC-arvot ja 

hehkutushäviöt (ks. liite 9), mutta niiden suhteen ei kokeen aikana tapahtunut juurikaan 

muutosta.  

 

 

9.2  Ekotehokkuuslaskelmat 
 

Ekotehokkuuslaskelmiin valituille eri käsittelyvaihtoehdoille laskettiin riskejä, 

ympäristövaikutuksia ja kustannuksia kuvaavia hyvyyslukuja, joiden perusteella 

vertailtiin eri vaihtoehtojen ekotehokkuuksia. Kaikissa osioissa vaihtoehtojen hyvyys 

skaalattiin vertailun helpottamiseksi, ja skaalattujen arvojen perusteella laskettujen 

hyvyyslukujen avulla kullekin vaihtoehdolle määritettiin lisäksi kokonaisekotehokkuutta 

kuvaava kokonaishyvyysluku. Vaihtoehtojen epävarmuuksia tarkasteltiin sanallisesti 

tulosten yhteydessä. Ekotehokkuuslaskelmien PIRTU-laskentatiedot eri 

käsittelyvaihtoehdoille eri osioiden suhteen on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 12. 

 

 

9.2.1 Riskit 

 

Pilaantuneiden maiden, sedimenttien ja vesien kunnostusta suunniteltaessa ja 

mietittäessä mahdollisia kunnostusvaihtoehtoja, nousevat merkittävään rooliin eri 
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käsittelyvaihtoehtojen kyvyt poistaa tai vähentää kohteessa esiintyviä haitta-aineita. 

Kuvassa 13 on esitetty tämän työn ekotehokkuustarkastelun käsittelyvaihtoehdoilla 

saavutettavia PAH-yhdisteiden (16 EPA-PAH) vähenemiä. Kuvassa on esitetty maa-

aineksen PAH-yhdisteiden lähtöpitoisuus, käsittelyn jälkeiset PAH-loppupitoisuudet 

sekä edellä mainituista suoraan laskettuna suhteelliset prosentuaaliset PAH-yhdisteiden 

vähenemät. 

 
Kuva 13. Ekotehokkuustarkasteluun sisällytettyjen eri käsittelyvaihtoehtojen 16 EPA-

PAH-pitoisuudet ennen ja jälkeen käsittelyn sekä suhteelliset prosentuaaliset PAH-

vähenemät. 

 

Kuvasta 13 nähdään, että VE-0:aa eli kaatopaikkasijoitusta ja VE-2:sta eli stabilointia 

lukuun ottamatta PAH-yhdisteiden kokonaisvähenemät olivat suhteellisen korkeita.   

VE-1:ssä eli termisessä käsittelyssä päästiin suurimpaan PAH-vähenemään, 99,99 %:iin, 

mutta vähenemä perustui pelkästään oletuksiin, eikä todellisuudessa välttämättä päästäisi 

näin korkeaan arvoon. Toisaalta VE-0:ssa voitiin myös sanoa, että PAH-vähenemä ei 

olisi käytännössä ehdoton 0 %, koska olisi mahdollista että pitkän ajan kuluessa PAH-

yhdisteet hajoaisivat maassa myös kaatopaikkasijoituksen aikana – sellaista hajoamista 

oli kuitenkin mahdotonta arvioida tämän projektin puitteissa, eikä tietoa ollut valmiiksi 
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saatavilla. Biologisissa menetelmissä (VE-3 – VE-5) PAH-vähenemät olivat luokkaa   

97 % eli menetelmät poistivat PAH-yhdisteitä maasta tehokkaasti. Tulokset perustuivat 

vuoden 2011 PAH-kenttäkokeeseen. Pitoisuudet laskettiin kahden analyysiarvon 

keskiarvona, joissa oli hieman eroa (ks. virherajat kuvista 11 ja 12). VE-4:ssä eli 

ilmastamattomassa sienikäsittelyssä oli lisäksi yleistä epävarmuutta, koska sen tulos 

perustui oletukseen, että ilman ilmastusta päästäisiin samaan PAH-vähenemään kuin 

ilmastuksen kanssa. Ei voitu siis ehdottomasti sanoa, että näin tapahtuisi käytännössä. 

Toisaalta samanlainen epävarmuus päti myös muihin vaihtoehtoihin, koska tässä työssä 

tehty tarkastelu oli vain hypoteettinen.  

 

Haitta-ainevähenemien kautta voitiin suoraan arvioida riskejä ja riskinvähenemiä, jotka 

ovat tärkeässä osassa pilaantuneiden maiden riskinhallinnassa ja päätöksenteossa, ja 

erityisesti kun tarkastellaan kunnostusta ekotehokkuuden näkökulmasta. Riskeillä on 

erityisen suuri vaikutus silloin, kun kohde sijaitsee alueella, jonne suunnitellaan 

esimerkiksi asutusaluetta, jossa haitta-aineista aiheutuisi merkittäviä riskejä ihmisille tai 

eliöille. Eri käsittelyvaihtoehtojen riskejä arvioitiin vaaraosamäärien (HQ) ja 

vaaraindeksien (HI) avulla.  

 

Esimerkiksi VE-3:lle eli ilmastetulle sienikäsittelylle terveysriskejä kuvaavat 

vaaraosamäärät ennen ja jälkeen käsittelyn laskettiin yhtälön 5 avulla. Ensin kullekin 

yksittäiselle PAH-yhdisteelle laskettiin oma HQ ennen ja jälkeen käsittelyn. 

 

VE-3:n fluoranteenin terveys-HQ ennen ja jälkeen käsittelyn: 

 

, , = , =
 

= 4,8 × 10   

 

, , ä = , ä =
,

 
= 8,0 × 10   
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Muille yksittäisille PAH-yhdisteille HQ:t laskettiin samoin. Tämän jälkeen yksittäisten 

PAH-yhdisteiden HQ:t laskettiin yhtälön 7 mukaan yhteen ennen ja jälkeen käsittelyn, ja 

saatiin näin vaaraindeksit (HI:t), jotka kuvasivat kokonaisriskejä. 

 

VE-3:n terveysriskien HI:t ennen ja jälkeen käsittelyn: 

 

, = , , = 0,127  

 

, ä = , , ä = 2,14 × 10   

 

Maaperän ekologisille riskeille HQ:t laskettiin samalla periaatteella yhtälöiden 6 ja 8 

avulla. Eri käsittelyvaihtoehtojen lasketut yksittäiset HQ:t ja HI:t on esitetty liitteessä 10. 

Eri käsittelyvaihtoehtojen lasketut vaaraindeksit terveysriskeille ja maaperän ekologisille 

riskeille ennen ja jälkeen käsittelyn sekä niiden suhteelliset prosentuaaliset vähenemät 

on lisäksi esitetty kuvissa 14 ja 15. 

 
Kuva 14. Eri käsittelyvaihtoehtojen vaaraindeksit (HI) terveysriskeille ennen ja jälkeen 

käsittelyn. 
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Kuva 15. Eri käsittelyvaihtoehtojen vaaraindeksit (HI) maaperän ekologisille riskeille 

ennen ja jälkeen käsittelyn. 

 

Vaaraindeksien perusteella voitiin arvioida riskien suuruutta. Terveysriskien osalta 

vaaraindeksien laskennassa käytettiin MPR-arvoista (suurin hyväksyttävä saantiarvo /  

riskitaso) muunnettuja maaperän pitoisuuksia CS. Suurin osa MPR-arvoista perustui 

syöpäriskiä kuvaaviin CRoral-arvoihin, joiden lisäsyöpäriskin taso oli korkea, 1:10 000. 

MPR-arvojen perustuminen pääosin CRoral-arvoihin on perusteltua, sillä PAH-

yhdisteiden aiheuttama merkittävin haitta ihmisille on nimenomaan syöpä, eikä PAH-

yhdisteiden akuutti toksisuus ihmistä kohtaan ole yleisesti merkittävää (Gehle 2009). 

Laskettujen terveysriskien vaaraindeksien perusteella voitiin vetää ainakin jonkilainen 

johtopäätös maalle altistuvassa populaatiossa esiintyvien syöpätapausten määrästä. 

Hypoteettisesti voitiin siis sanoa, että tarkasteltavalle PAH-maalle altistuneessa 

populaatiossa ennen maan käsittelyä 0,127 ihmisessä 10 000:sta voisi esiintyä syöpää, 

mikä vastaa hieman yli yhtä ihmistä 100 000:sta. Maasta aiheutuvat terveysriskit eivät 

siis olleet edes lähtötilanteessa kovin suuret. Maa sisälsi pääosin pyreeniä ja 

fluoranteenia, joista kumpikaan ei ole merkittävä karsinogeeni; fluoranteenin epäillään 

olevan karsinogeeninen ja pyreenin karsinogeenisyys on kyseenalaista (Baars et al. 

2001). Tosin terveysriskeihin toi epävarmuutta oletus, että ihmisen altistuminen PAH-
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yhdisteille tapahtui pelkästään maata nielemällä, koska todellisuudessa myös muut 

altistumisreitit olisivat mahdollisia. Lisäksi suun kautta tapahtuvasta altistuksesta 

aiheutuvan PAH-yhdisteiden karsinogeenisyyden tiimoilta on vain vähän tietoa – 

useimmat tutkimukset ovat keskittyneet hengityksen ja ihon kautta tapahtuvaan 

altistukseen (Baars et al. 2001). 

 

Maaperän ekologiset riskit määritettiin HC50-arvoista johdettujen SRCeco-arvojen 

avulla. Myös HC50-arvojen riskitaso oli korkea, sillä ne kuvasivat pitoisuuksia, joista 

aiheutui merkittäviä haittoja 50 %:lle maaperän eliöistä. Tämä pienensi saatujen 

vaaraindeksien arvoja eli riskit tulivat aliarvioiduiksi, mutta toisaalta sillä ei ollut tämän 

työn kannalta käytännön merkitystä, koska vaihtoehtoja vertailtiin suhteessa keskenään. 

Ekologisten riskien tuloksiin epävarmuutta aiheutti viitearvojen puuttuminen osalle 

PAH-yhdisteistä; vain yhdelletoista PAH-yhdisteelle kuudestatoista (16 EPA-PAH) oli 

käytössä SRCeco-arvot, ja niistäkin maassa merkittävässä määrin olleelle pyreenille 

jouduttiin määrittämään oma SRCeco-arvo, joka näytti kuitenkin olevan linjassa muiden 

yhdisteiden SRCeco-arvojen kanssa. Riskit pienenivät kaatopaikkasijoitusta lukuun 

ottamatta merkittävästi kaikissa vaihtoehdoissa, VE-1:n eli termisen käsittelyn ja VE-2:n 

eli bitumistabiloinnin ollessa tehokkaimpia. Biologisissa menetelmissäkin                 

(VE-3 – VE-5) riskit vähenivät noin kymmenekseen alkuperäisestä. 

 

Menetelmille laskettiin suhteelliset riskinvähenemät ja riskinvähenemistehokkuudet 

(RVT:t) yhtälöiden 9, 10 ja 11 mukaan käyttäen terveysriskeille ja maaperän ekologisille 

riskeille laskettuja vaaraindeksejä (HI). Kaikki arvot myös skaalattiin hyvyyslukujen 

laskemista varten. Skaalaus tehtiin yhtälöiden 12, 13 ja 14 mukaan. 

 

Esimerkiksi VE-3:n eli ilmastetun sienikäsittelyn terveysriskeille: 

 

  ä ä =

 , , ä

,
× 100 % = , , ×

,
× 100 % = 83 %  
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=   ä ä
:   ( )

=  %
 

= 0,92 %  

 

Riskien suhteelliset vähenemät ja RVT:t laskettiin muille käsittelyvaihtoehdoille samalla 

tavalla. Tulokset on esitetty kuvissa 16 ja 17 sekä liitteessä 10. Kuvassa 16 riskien 

vähenemät ovat valmiiksi skaalattuja, ja koska riskien hyvyyslukuja laskettaessa 

käytettiin skaalattuja arvoja, oli myös RVT:t skaalattava. Skaalatut RVT:t on esitetty 

kuvassa 18. 

 
Kuva 16. Käsittelyvaihtoehtojen suhteelliset riskinvähenemät (valmiiksi skaalatussa 

muodossa). 
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Kuva 17. Käsittelyvaihtoehtojen riskinvähenemistehokkuudet eli RVT:t. RVT:t laskettiin 

menetelmien suhteellisista riskinvähenemistä jakamalla ne menetelmien kestoilla 

päivissä (VE-0: 30 vuotta eli 10950 d; VE-1: 2 tuntia eli 0,083 d; VE-2: 100 d; VE-3 – 

VE-5: 3 kk eli 90 d), jolloin käsittelyn kestoja voitiin käyttää myös menetelmien 

vertailuun. VE-1:n RVT:t olivat suhteessa muihin menetelmiin yli 1000-kertaisia, joten 

sen palkkeja ei mahdutettu kokonaan kuvaajaan. 

 
Kuva 18. Skaalatut RVT:t eli riskinvähenemistehokkuudet. VE-1:n skaalatut RVT:t olivat 

suhteessa muihin menetelmiin yli 1000-kertaisia, joten sen palkkeja ei mahdutettu 

kokonaan kuvaajaan. 
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Riskinvähenemien suhteen käsittelyvaihtoehdot vaikuttivat suhteellisen tasavertaisilta, 

lukuun ottamatta VE-0:aa, jossa riskit eivät oletetusti vähentyneet vaarallisen jätteen 

kaatopaikkasijoituksen aikana. Muilla vaihtoehdoilla suhteelliset riskinvähenemät olivat 

välillä 81,2 % – 100 %. Bitumistabiloinnin oletettu riskinvähenemä 100 % oli kuitenkin 

puhtaasti ideaalitapaus, ja täysin 100 % riskinvähenemään tuskin päästäisiin 

käytännössä. Stabiloinnissa haitta-aineet eivät häviä maasta, jolloin riski on aina 

mahdollinen, ja riippuu esimerkiksi olostuhteista ja tarkasteluajanjaksosta. 

Terveysriskien ja maaperän ekologisten riskien vähenemien väliset pienet erot johtuivat 

siitä, että maaperän ekologisten riskien määritystä varten ei ollut saatavilla SRCeco-

arvoja kaikille PAH-yhdisteille, minkä vuoksi ekologisten riskien vähenemät olivat 

suurempia kuin terveysriskien vähenemät. Terveysriskeille käytettävät MPR-arvoista 

muunnetut CS-pitoisuudet löytyivät kaikille yhdisteille. Muussa tapauksessa 

riskinvähenemät olisivat olleet samat, koska riskinvähenemien laskenta molemmissa 

tapauksissa perustui vain pitoisuusmuutokseen. 

 

Riskinvähenemistehokkuuksia katsottaessa VE-1 oli ylivoimainen sen RVT:n ollessa 

1200 % / d. VE-1:llä päästiin muutamassa tunnissa lähes täydelliseen riskien 

häviämiseen, kun muilla menetelmillä riskien vähenemiseen meni pidempiä aikoja 

RVT:ien ollessa luokkaa noin 1 % / d. VE-0:ssa riskit eivät vähentyneet lainkaan, joten 

sen RVT oli myös luonnollisesti 0 % / d. Erot terveysriskien ja maaperän ekologisten 

riskien RVT:ien välille tulivat automaattisesti riskinvähenemien eroista (ks. yllä). 

RVT:ien suhteen oli kuitenkin jonkin verran epävarmuutta koskien eri vaihtoehtojen 

käsittelyn kestoja. Esimerkiksi VE-1:ssä käsittelyn kestoksi oletettiin 2 h käsittelijältä 

saadun termisen käsittelykapasiteetin mukaan (noin 50 t / h). Todellisuudessa aikaa 

kuluisi kuitenkin mahdollisesti enemmän, esimerkiksi maan liikutteluun ja lastaamiseen 

polttorumpuun yms., joten VE:1n RVT voisi käytännössä olla huomattavastikin 

pienempi. Samoin muissa menetelmissä oletetut käsittelyn kestot eivät olleet 

ehdottomia, vaan aikaa voi kulua tilanteen mukaan eri tavalla eri vaihtoehdoissa halutun 

käsittely- / puhdistustuloksen saavuttamiseen. RVT antaa epävarmuudesta huolimatta 

käsittelyn nopeudesta suuruusluokan, millä voi olla merkittävä vaikutus kunnostusten 
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suhteen, jos esimerkiksi pilaantunut alue on saatava nopealla aikavälillä puhtaaksi. 

Tällaisessa tilanteessa VE-1 olisi nopein tapa puhdistaa pilaantunut maa-aines kunnolla. 

Kaatopaikkasijoituskin (maan siirtäminen kaatopaikalle) olisi nopea suorittaa, mutta 

maa-aines jäisi pitkäksi aikaa pilaantuneeksi ja rasittaisi ympäristöä. 

 

Riskien osalta VE-1 vaikutti siis parhaalta käsittelyvaihtoehdolta, koska siinä riskit 

hävisivät lähes täysin ja vielä lyhyessä ajassa. Ekotehokkuuteen vaikuttavat kuitenkin 

myös muut tekijät. 

 

 

9.2.2 Ympäristövaikutukset 

 

Tässä työssä tarkasteltavien pilaantuneen maan käsittelyvaihtoehtojen 

ympäristövaikutusten oletettiin aiheutuvan vain energian kulutuksesta, ilmapäästöistä, 

jätteen muodostuksesta sekä hyötykäytettävästä maa-aineksesta. Muut 

ympäristövaikutukset jätettiin huomiotta. Ympäristövaikutuksissa käsittelyvaihtoehdot 

VE-3 ja VE-4, eli ilmastettu ja ilmastamaton sienikäsittely, jaettiin a- ja b-vaihtoehtoon, 

koska vertailun vuoksi haluttiin tuoda ilmi kaksi eri sienisiirrostussuhdetta, joita olisi 

mahdollista käyttää näillä vaihtoehdoilla. Sienisiirrostussuhteella oli vaikutusta paitsi 

muodostuvan jätteen ja hyötykäytettävän maa-aineksen määrään, myös kustannuksiin, 

joissa sillä oli todella merkittävä vaikutus. Ympäristövaikutuksissa sienisiirrostussuhteen 

vaikutus oli suhteellisen pieni, mutta se huomioitiin silti.  

 

Kuvissa 19, 21, 23 ja 25 on esitetty eri käsittelyvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia eli 

energian kulutus, ilmapäästöt, jätteen muodostuminen ja maa-aineksen hyötykäyttö. 

Kuvissa 20, 22, 24 ja 26 on esitetty vastaavat skaalatut energian kulutus, ilmapäästöt, 

jätteen muodostuminen ja maa-aineksen hyötykäyttö, joita käytettiin hyvyyslukujen 

laskemiseen. Arvojen skaalaus tehtiin yhtälöiden 12, 13 ja 14 mukaan. Kuvien 

vaihtoehdot: VE-0 vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus, VE-1 terminen käsittely,   

VE-2 bitumistabilointi, VE-3a ilmastettu sienikäsittely omalla sienisiirrostussuhteella, 
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VE-3b ilmastettu sienikäsittely käsittelijän sienisiirrostussuhteella, VE-4a ilmastamaton 

sienikäsittely omalla sienisiirrostussuhteella, VE-4b ilmastamaton sienikäsittely 

käsittelijän sienisiirrostussuhteella, VE-5 ilmastettu PJK-käsittely. 

Kuva 19. Eri käsittelyvaihtoehtojen käsittelyn aikainen energian kulutus (polttoaine tai 

sähkö) asukasekvivalentteina (Suomi, v. 2002; lähde PIRTU-laskentatyökalu).  

 

 
Kuva 20. Skaalatut energian kulutukset. Energian kulutuksella on negatiivinen 

ympäristövaikutus. Niinpä vähiten energiaa kuluttava menetelmä oli paras vaihtoehto ja 

sai arvon 100 %, ja eniten energiaa kuluttava menetelmä oli vastaavasti huonoin 

vaihtoehto ja sai arvon 0 %. Muut vaihtoehdot skaalautuivat tälle välille energian 

kulutustensa mukaan. 
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Käsittelyvaihtoehdoissa energiaa kului maan levitykseen (työkoneet) sekä varsinaiseen 

maan käsittely- /  puhdistusprosessiin. Energian kulutuksen suhteen aktiivisesti 

ilmastetut biologiset käsittelyt (VE-3a, VE-3b ja VE-5) sekä terminen käsittely (VE-1) 

olivat selkeästi eniten kuluttavia vaihtoehtoja. VE-3:n (a ja b) ja VE-5:n energian 

kulutus oli niukasti suurempi kuin VE-1:n, muiden menetelmien jäädessä huomattavasti 

pienempiin lukemiin. Merkittävin osuus energian kulutuksessa VE:1:ssä tuli termiseen 

prosessiin kuluvasta raskaasta polttoöljystä. VE-3:ssa (a ja b) ja VE-5:ssä taas 

merkittävin osuus energian kulutuksesta tuli 3 kk käsittelyn aikana aktiiviseen 

ilmastukseen kuluvasta sähköstä. Muissa vaihtoehdoissa energian kulutus jäi pieneksi. 

VE-0ssä energiaa kului pelkästään maan levitykseen vaarallisen jätteen kaatopaikalle, 

VE-2:ssa maan stabilointiin (sekoitusaseman energian kulutus) sekä stabiloidun massan 

levitykseen vaarallisen jätteen kaatopaikalle ja VE-4:ssä (a ja b) maan levitykseen 

käsittelypaikalle. VE-4:n (a ja b) energian kulutus oli kaksi kertaa suurempi kuin       

VE-0:ssa, koska VE-4:ssä käsiteltävä maamäärä oli PJK-laimentamisen vuoksi kaksi 

kertaa suurempi, 200 t.  

 
Kuva 21. Eri käsittelyvaihtoehtojen käsittelyn aikaiset ilmapäästöt 

asukasekvivalentteina (Suomi, v. 2002; lähde PIRTU-laskentatyökalu). Ilmapäästöjä 

syntyi energian kulutuksen tavoin käsittelyn eri vaiheissa eli maan levityksessä ja 

varsinaisessa maan käsittely- / puhdistusprosessissa. 
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Kuva 22. Skaalatut ilmapäästöt. Ilmapäästöjen muodostumisella on negatiivinen 

ympäristövaikutus. Niinpä vähiten päästöjä tuottava menetelmä oli paras vaihtoehto ja 

sai arvon 100 %, ja eniten päästöjä tuottava menetelmä oli vastaavasti huonoin 

vaihtoehto ja sai arvon 0 %. Muut vaihtoehdot skaalautuivat tälle välille 

ilmapäästöjensä mukaan. 

 

Termisessä käsittelyssä (VE-1) oli muihin vaihtoehtoihin verrattuna selkeästi suurimmat 

ilmapäästöt, vaikka käsittelyaika oli lyhyt. Tämä johtui luonnollisesti öljyn, haitta-

aineiden ja maa-aineksen palamisesta, jonka seurauksena syntyi kohtalaisen paljon 

päästöjä, vaikka prosessissa oli savukaasupesuri vähentämässä päästöjä sallitulle tasolle. 

Toisaalta VE-1 oli ainoa menetelmä, johon oli tarkkoja päästölukemia tiedossa 

(käsittelijältä saadut mittaustulokset). Muissa vaihtoehdoissa olisi saattanut olla 

suurempia ilmapäästöjä, mutta niistä ei ollut tietoa. Biologisten menetelmien (VE-3a / b, 

VE-4a / b ja VE-5) ilmapäästöt olivat keskenään samaa luokkaa, koska niiden päästöt 

oletettiin muodostuvan vain biologisen aktiivisuuden seurauksena muodostuvasta 

hiilidioksidista, jolle laskettiin korrelaatio aiemman laboratoriokokeen perusteella.    

VE-0:ssa eli kaatopaikkasijoituksessa ainoat ilmapäästöt tulivat maan levityksestä 

(työkoneen ilmapäästöt) ja VE-2:ssa eli stabiloinnissa maan levityksen lisäksi 

stabiloinnin tekemisestä (sekoitusaseman ilmapäästöt). 
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Kuva 23. Eri käsittelyvaihtoehdoissa käsittelyn jälkeen (tai aikana) muodostuvan jätteen 

määrä. Käytännössä muodostuva jäte oli käsiteltyä maa-ainesta, joka edelleen laskettiin 

jätteeksi, ja joka siis hyötykäytettiin käsittelyn jälkeen (tai aikana) (ks. kuva 25). 

 

 
Kuva 24. Skaalatut jätteen muodostumiset. Jätteen muodostumisella on negatiivinen 

ympäristövaikutus. Niinpä menetelmä, jossa muodostui vähiten jätettä, oli paras 

vaihtoehto ja sai arvon 100 %, ja menetelmä, jossa muodostui eniten jätettä, oli 

vastaavasti huonoin vaihtoehto ja sai arvon 0 %. Muut vaihtoehdot skaalautuivat tälle 

välille jätteen tuottojensa mukaan. 

 

Biologisissa menetelmissä muodostui eniten jätettä, koska niissä maalle tehtiin 

esikäsittelynä 1:1 laimentaminen puutarhajätekompostituotteella, mikä lisäsi 

merkittävästi (m3) maa-aineksen määrää. Käsittelyn jälkeen maa laskettiin kuitenkin 
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edelleen jätteeksi (tavanomainen sekajäte), joten muodostuvan jätteen määrä oli suuri. 

Ilmastetussa sienikäsittelyssä VE-3a:ssa ja ilmastamattomassa sienikäsittelyssä          

VE-4a:ssa suuri sienisiirros (ts. sen sisältämä kaarna) aiheutti myös hieman lisäjätettä, 

joten niissä oli suurimmat kokonaisjätteen muodostukset. Ilmastetun sienikäsittelyn   

VE-3b:n ja ilmastamattoman sienikäsittelyn VE-4b:n pienemmästä sienisiirroksesta 

aiheutui kuitenkin myös pieni jätelisä verrattuna VE-5:een eli PJK-käsittelyyn, jossa ei 

ollut lainkaan sienisiirrosta. VE-0:ssa eli kaatopaikkasijoituksessa ja VE-2:ssa eli 

bitumistabiloinnissa muodostuva jäte oli käsiteltyä maata, joka laskettiin vaaralliseksi 

jätteeksi. Pieni ero VE-0:n ja VE-2:n välillä johtui VE-2:ssa lisättävästä bitumista (5 %). 

VE-1:ssä eli termisessä käsittelyssä ei käsittelijän mukaan synny lainkaan jatkokäsittelyä 

tai loppusijoitusta vaativaa materiaalia. Käsittelyn jälkeen maan PAH-pitoisuudet olivat 

alle alemman ohjearvon, joten VE-1:ssä ei laskettu muodostuvan jätettä. Terminen 

käsittely oli siis muodostuvan jätteen osalta paras vaihtoehto. 

 

 
Kuva 25. Eri käsittelyvaihtoehdoissa käsittelyn jälkeen (tai aikana) hyötykäytettävän 

maa-aineksen määrä.  
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Kuva 26. Skaalatut hyötykäytettävän maa-aineksen määrät. Maa-aineksen hyötykäytöllä 

on positiivinen ympäristövaikutus, koska siten säästetään neitseellisiä maa-aineksia. 

Niinpä pienimmän hyötykäytettävän maa-aineksen määrän mahdollistava menetelmä oli 

huonoin vaihtehto ja sai arvon 0 %, ja suurimman hyötykäytettävän maa-aineksen 

määrän mahdollistava menetelmä oli vastaavasti paras vaihtoehto ja sai arvon 100 %. 

Muut vaihtoehdot skaalautuivat tälle välille hyötykäytettävien maa-ainesten määriensä 

mukaan. 

 

Hyötykäytettävän maa-aineksen määrä eri vaihtoehdoissa oli suoraan verrannollinen 

muodostuvan jätteen määrään, koska muodostuva jäte tai käsitelty maa pyrittiin 

hyötykäyttämään. Biologisissa vaihtoehdoissa (VE-3 – VE-5) käsittelyn jälkeen maan 

TOC-arvo oli yli 6 % (johtuen lisätystä puutarhajätekompostituotteesta) ja PAH-

pitoisuus alle ylemmän ohjearvon, mutta yli alemman ohjearvon, joten maa voitiin 

hyötykäyttää tavanomaisen sekajätteen kaatopaikalla esipeittokerroksessa. Hyötykäyttöä 

rajoitti korkea TOC-arvo. VE-0:ssa eli kaatopaikkasijoituksessa ja VE-2:ssa eli 

stabiloinnissa jäte tai käsitelty maa-aines oli hyötykäytettävä vaarallisen jätteen 

kaatopaikalla, koska PAH-pitoisuudet ylittivät niissä ongelmajätearvon. VE-0:ssa maa-

aines voitiin hyötykäyttää esipeittokerroksessa ja VE-2:ssa tiivistysrakenteessa, koska 

siinä maa-aines oli stabiloitu. VE-1:ssä eli termisessä käsittelyssä käsitellyn maan 

hyötykäyttö sen sijaan oli mahdollista kaikkien kaatopaikkojen esipeittokerroksessa sekä 

myös alkuperäisessä kunnostuskohteessa, eli tavallaan VE-1:n hyötykäyttö oli parempaa 

kuin muiden vaihtoehtojen. VE-1 vaikutti siis parhaalta vaihtoehdolta myös hyötykäytön 

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00

Sk
aa

la
ttu

 h
yö

ty
kä

yt
et

tä
vä

n 
m

aa
-a

in
ek

se
n 

m
ää

rä
Hyötykäytettävän maa-aineksen määrä



 

96 
 

suhteen. Kuitenkin skaalatuissa hyötykäytetyn maa-aineksen määrissä parhaiksi 

vaihtoehdoiksi nousivat biologiset vaihtoehdot VE-3 – VE-5, koska niissä 

hyötykäytettävien maa-ainesten määrät olivat suurimmat johtuen suuremmista 

käsiteltävistä maamääristä. Toisin sanoen hyötykäytön määrällä on tavallaan kuitenkin 

suurempi positiivinen vaikutus ekotehokkuuteen, kuin hyötykäytön ”hyvyydellä” /  

”paremmuudella”, koska mitä enemmän käsiteltyä maa-ainesta voidaan hyötykäyttää 

määrällisesti, sitä enemmän säästetään myös neitseellisiä maa-aineksia, jolloin 

ympäristön kannalta vaikutus on positiivisempi (jätteen muodostuminen ei kuitenkaan 

ole tavoiteltavaa, vaikka jäte voitaisiinkin hyödyntää). Tästä syystä biologiset 

vaihtoehdot saivat suurimmat ”hyötykäyttöpisteet”. VE-1 olisi kuitenkin paras ja ainoa 

vaihtoehto silloin, kun käsitelty maa-aines haluttaisiin palauttaa takaisin alkuperäiseen 

kohteeseen käsittelyn jälkeen. 

 

 

9.2.3 Kustannukset 

 

Kustannukset ovat usein merkittävässä osassa kunnostuspäätöksiä tehdessä. Kuvassa 27 

on esitetty menetelmien skaalatut kokonaiskustannukset. Kustannusten skaalaus tehtiin 

yhtälöiden 12 ja 14 mukaan. Kokonaiskustannuksiltaan edullisin (paras) vaihtoehto sai 

arvon 100 % ja vastaavasti kallein (huonoin) vaihtoehto sai arvon 0 %. Kustannukset 

skaalattiin luottamuksellisista syistä, eikä kustannuksia siten esitetä lainkaan euroissa. 

Vaihtoehdoissa VE-0 – VE-2 kustannukset arvioitiin käsittelijöiden hinta-arvioiden 

perusteella, joten ne eivät olleet tarkkoja. Käytännössä käsittelyn kustannukset 

arvioidaan aina tapauskohtaisesti, kunnostuskohteesta ja pilaantuneesta maasta riippuen. 

Näissä menetelmissä osakustannuksia ei myöskään eritelty, koska käsittelijöiden hinnat 

ovat yleensä yksikköhintoja (€ / t maata), jotka pitävät sisällään kaiken käsittelyyn 

liittyvän. Biologisissa menetelmissä eli VE-3:ssa – VE-5:ssa kustannukset olivat myös 

arvioita, jotka laskettiin osin kahden tonnin mittakaavan perusteella, eivätkä siten olleet 

tarkkoja arvoja. Lasketut, skaalatut kustannukset antoivat kuitenkin jonkinlaisen kuvan 

eroista eri menetelmien kustannusten välillä, mikä auttoi ekotehokkuuden näkökulmasta 
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vertailemaan menetelmiä keskenään. Kuvassa 28 on lisäksi esitetty biologisten 

menetelmien eli VE-3:n – VE-5:n pääasiallisten kustannusten jakautuminen 

osakustannuksiin. Kuvaajasta nähdään kustannusten merkittävimmät aiheuttajat. 

 

 
Kuva 27. Käsittelyvaihtoehtojen skaalatut kokonaiskustannukset. Halvin menetelmä sai 

arvon 100 % (paras) ja vastaavasti kallein menetelmä arvon 0 % (huonoin). Muut 

menetelmät skaalautuivat kustannustensa mukaan tälle välille. VE-3 ja VE-4 jaettiin 

kustannusten suhteen vielä erikseen a-vaihtoehtoon (oma sienisiirrostussuhde) ja b-

vaihtoehtoon (käsittelijän sienisiirrostussuhde). 

 

 
Kuva 28. Biologisten menetelmien kustannusten jakautuminen osakustannuksiin. 

Osakustannusten osuudet laskettiin skaalaamattomista kokonaiskustannuksista. Palkin 

päällä on esitetty menetelmää vastaava skaalattu kokonaiskustannus (ks. kuva 27). 

88 86 85

0
56

12

68
100

0
20
40
60
80

100

Sk
aa

la
tu

t k
us

ta
nn

uk
se

t %

Käsittelyvaihtoehtojen kokonaiskustannukset

0,9 1,8 1,0 2,2 5,9
10,3 19,3

64,7
84,1 70,2

93,8 87,0

4,7 8,8 5,2 10,9
29,4

0

20

40

60

80

100

120

K
us

ta
nn

us
os

uu
s 

%

Biologisten menetelmien osakustannukset

Jälkiseuranta (%)

Sieni (%)

Ilmastussähkö (%)

PJK (%)

0 % 56 % 100 %68 %12 %



 

98 
 

Kuvasta 27 nähdään, että VE-3a ja VE-4a, eli suuremmalla sienisiirrostussuhteella 

tehdyt sienikäsittelyt, olivat ylivoimaisesti kalleimmat menetelmävaihtoehdot, niiden 

skaalattujen kustannusten ollessa 0 % ja 12 % kaikkia vaihtoehtoja verrattaessa. Muiden 

vaihtoehtojen skaalatut kustannukset saivat huomattavasti suurempia arvoja, vaihdellen 

56 ja 100 % välillä. Toiseksi edullisimmat vaihtoehdot olivat VE-0 eli vaarallisen jätteen 

kaatopaikkasijoitus  (88  %),  VE-1eli  terminen  käsittely  (86  %)  ja  VE-2  eli  

bitumistabilointi (85 %) lähes yhtäläisillä kustannuksilla. Tämän jälkeen edullisin 

vaihtoehto oli VE-4b eli pienemmän sienisiirroksen ilmastamaton sienikäsittely 68 % 

arvollaan, joten sienikäsittely ei näyttäisi pystyvän kilpailemaan kustannusten suhteen 

muiden vaihtoehtojen kanssa edes pienemmällä sienisiirrostussuhteella. Menetelmän 

kustannusten pienentämiseksi sienisiirrostussuhdetta pitäisi vielä edelleen pienentää, 

mutta se todennäköisesti myös rajoittaisi sienikäsittelyn toimintaa. Ylivoimaisesti 

edullisin menetelmä oli VE-5 eli ilmastettu PJK-käsittely.  

 

On kuitenkin huomattava, että vaikka esimerkiksi VE-1 oli kalliimpi suhteessa VE-5:een 

nähden, VE-1:ssä päästiin kuitenkin selvästi parempiin riskinvähenemiin ja 

riskinvähenemistehokkuuteen, ts. VE-1 oli nopeampi ja tehokkaampi poistamaan maasta 

haitta-aineista aiheutuvia riskejä. VE-5 oli halpa, mutta sen puhdistustulos / -nopeus ei 

ollut niin hyvä, ja käsittelyn jälkeen maan hyötykäyttömahdollisuudet olivat selvästi 

rajatummat. VE-5 voisi soveltua hyvin kunnostustilanteeseen, jossa kustannukset 

olisivat merkittävin päätökseen vaikuttava tekijä riskien vähenemisellä ollen vähäisempi 

vaikutus, kun taas VE-1 soveltuisi juuri päinvastaiseen tilanteeseen (esimerkiksi akuutti 

ympäristövahinko, jossa riskit on pyrittävä eliminoimaan mahdollisimman tehokkaasti 

kustannuksista välittämättä). Kuvan 28 perusteella nähdään, että sienisiirroksella (VE-3 

ja VE-4) ja ilmastuksella (VE-3 ja VE-5) oli merkittävimmät vaikutukset biologisten 

menetelmien kustannuksiin. 

 

Kustannuksissa oli merkittävää epävarmuutta, koska eri vaihtoehtojen hintatiedot 

perustuivat käsittelijöiden arvioihin sekä kenttäkokeiden perusteella tehtyihin omiin 

arviointeihin ja laskelmiin. Esimerkiksi VE-0:n eli kaatopaikkasijoituksen 
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yksikköhinnan arvio (€ / t) laskettiin Suomessa toimivien vaarallisen jätteen 

kaatopaikkojen matalimman ja korkeimman yksikköhinnan keskiarvona (sis. punnitus- 

ja vastaanottomaksun), jolloin vaihtelua kustannusarviolle tuli jopa 45 %. 

Kaatopaikkasijoituksen kustannuksiin vaikuttaa sen yksikköhinnan lisäksi myös valitun 

kaatopaikan sijainti. Todellisuudessa voisi olla edullisempaa valita lähempänä oleva 

kaatopaikka, vaikka sen yksikköhinta olisikin korkeampi, koska maan kuljetuksesta 

aiheutuvat kulut voisivat olla merkittävät, etenkin jos pilaantunutta maata olisi paljon. 

Tässä työssä ei kuitenkaan huomioitu kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia.  

 

Myös VE-1:ssä eli termisessä käsittelyssä käsittelijältä saatu yksikköhinta-arvio sisälsi 

noin 37 % vaihteluvälin, koska yksikköhintaan vaikuttavat yleisesti useat eri tekijät: 

haitta-aine, haitta-aineen pitoisuus, maan fysikaaliset ominaisuudet (esimerkiksi maalaji 

ja maan kosteus) sekä mahdollinen esikäsittely (esimerkiksi roskien tai muiden jätteiden 

seulonta, maan sekoitus) (Sarivaara 2011). On hyvin mahdollista, että termisen 

käsittelyn kustannukset arvioitiin pienemmiksi kuin mitä ne todellisuudessa olisivat 

vastaavalla maalla. VE-1:ssä myös kuljetuskustannukset tulisivat olemaan merkittävät, 

jos PIMA-kohde olisi kaukana käsittelypaikasta. Siirrettävällä termisellä laitteistolla 

kustannuksia voitaisiin toki pienentää, mutta paikan päällä tehtävään termiseen 

käsittelyyn tarvittaisiin myös erillinen ympäristölupa, josta aiheutuisi jonkin verran 

lisäkustannuksia. Lisäksi ympäristöluvan käsittelyyn voi kulua paljon aikaa.  

 

VE-2:n eli bitumistabiloinnin kustannusten epävarmuudesta ei ollut tietoa, koska 

käsittelijältä saatu yksikköhinnan arvio ei sisältänyt vaihteluväliä. Kustannukset voisivat 

kuitenkin vaihdella pilaantuneen maan ominaisuuksista riippuen, samoin kuin termisessä 

käsittelyssä. Lisäksi todellisuudessa kuljetuskustannukset olisivat merkittävä 

kustannuslisä, jos kohde olisi kaukana stabilointia tekevästä käsittelypaikasta.  

 

Biologisissa menetelmissä kustannuksiin vaikuttivat useat eri tekijät, ja esimerkiksi 

valituilla prosessiratkaisuilla oli merkittävä vaikutus syntyviin kustannuksiin. Tässä 

työssä kustannukset arvioitiin osittain oman kahden tonnin mittakaavan kenttäkokeen 
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perusteella, joten kaikki ratkaisut eivät välttämättä olleet optimaalisimpia mahdollisia, 

eivätkä ne ehkä vastanneet täysin todellista tilannetta suuremmassa mittakaavassa. 

Esimerkiksi ilmastuksen suhteen laiteratkaisut olisivat suuremmassa mittakaavassa 

todennäköisesti erilaiset, jolloin myös kustannukset eroaisivat. Arvioitu sähkön hinta 

saattoi myös olla hieman todellista pienempi, sillä se ei sisältänyt veroja, ja perustui 

vuosiin 2009 ja 2010. Sienestä aiheutuvat kustannukset laskettiin käsittelijän hinta-

arvion mukaan, jolle ei ollut vaihteluväliä, joten todellisuudessa kustannuksiin tulisi 

todennäköisesti eroa. Lisäksi jälkianalyysikustannukset perustuivat vain eräältä 

käsittelijältä saatuun arvioon, joten niidenkään suhteen ei ollut täyttä varmuutta. 

Suoritettaessa biologisia menetelmiä ex situ erillisessä käsittelypaikassa, olisi 

mahdollista että kustannuksiin tulisi vielä lisänä käsittelyn vaatiman alan vuokra (3 kk) 

käsittelypaikassa. Tätä ei kuitenkaan oletettu tulevan tässä työssä, koska käsittelyn 

oletettiin tapahtuvan lämpimän kasvukauden aikaan ulkona. Todellisuudessa myös 

biologisiin ex situ kunnostuksiin tulisivat lisäksi kuljetuskustannukset, jotka voisivat olla 

merkittävät. Tällaisia biologisia menetelmiä voisi tosin olla mahdollista suorittaa myös 

on site paikan päällä, jolloin kuljetuskustannuksia ei tulisi, mutta toisaalta silloin 

tarvittaisiin myös erillinen ympäristölupa. 

 

 

9.2.4 Hyvyysluvut 

 

PIRTU-työkalussa ekotehokkuustarkasteluun sisällytetyille vaihtoehdoille oli 

mahdollista määrittää eräänlaiset ekotehokkuuden näkökulmasta hyvyyttä kuvaavat 

numeroarvot, kokonaishyvyysluvut, joissa huomioitiin eri osioiden (riskit,  

ympäristövaikutukset ja kustannukset) vaikutus ekotehokkuuteen. Kokonaishyvyysluvut 

eri vaihtoehdoille laskettiin PIRTU:ssa yksinkertaisesti summaamalla eri osioiden 

yksittäiset hyvyysluvut yhteen. Eri osioiden painotus yksinkertaistettiin olettamalla 

kaikki osiot ja tekijät samanarvoisiksi. Hyvyysluvut laskettiin käyttäen yhtälöitä 15, 16 

ja 17 ja kokonaishyvyysluku käyttäen yhtälöä 18. Hyvyyslukujen laskenta perustui 
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nimenomaan skaalattujen arvojen käyttöön – tällöin hyvyysluvut ilmentävät 

ekotehokkuutta. 

 

Esimerkiksi VE-1:lle eli termiselle käsittelylle ympäristövaikutusten hyvyysluku: 

 

Ä Ö , = × (  ) +

× ( ää ö ) + × ( ä  ) +

 × ( ö ä ä ä   ää ä) = (0,25 ×

21,88)  + (0,25 × 0,00) ää ö +

(0,25 × 100,00) ä  +

(0,25 × 0,00) ö ä ä ä   ää ä = 30,47  

 

VE-1:lle myös kokonaishyvyysluku: 

 

=

= × + × Ä Ö

+ ×

= (0,333 × 99,995) + (0,333 × 30,47) Ä Ö

+ (0,333 × 86,44) = 72,30 

 

Muille vaihtoehdoille hyvyysluvut ja kokonaishyvyysluvut laskettiin samalla tavalla. 

Käsittelyvaihtoehdoille lasketut eri osioiden hyvyysluvut sekä kokonaishyvyysluvut on 

esitetty liitteessä 11. Kokonaishyvyysluvut on lisäksi esitetty alla kuvassa 29. 
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Kuva 29. Eri käsittelyvaihtoehtojen kokonaishyvyysluvut. Kokonaishyvyyslukuja 

laskettaessa osiot (riskit, ympäristövaikutukset ja kustannukset) oletettiin kaikki 

painotukseltaan samanarvoisiksi (painokerroin 0,333). VE-0 vaarallisen jätteen 

kaatopaikkasijoitus, VE-1 terminen käsittely, VE-2 bitumistabilointi, VE-3a ilmastettu 

sienikäsittely omalla sienisiirrostussuhteella, VE-3b ilmastettu sienikäsittely käsittelijän 

sienisiirrostussuhteella, VE-4a ilmastamaton sienikäsittely omalla 

sienisiirrostussuhteella, VE-4b ilmastamaton sienikäsittely käsittelijän 

sienisiirrostussuhteella, VE-5 ilmastettu PJK-käsittely. 

 

Kuvan 29 kokonaishyvyyslukujen perusteella neljä vaihtoehtoa, VE-1 eli terminen 

käsittely, VE-2 eli bitumistabilointi, VE-5 eli ilmastettu PJK-käsittely ja VE-4b eli 

ilmastamaton sienikäsittely käsittelijän sienisiirrostussuhteella osoittautuivat 

ekotehokkaimmiksi menetelmiksi, saaden kokonaishyvyysluvuiksi arvot yli 60. VE-1:n 

kokonaishyvyysluku oli suurin arvolla 72,3 riskit- ja kustannukset-osuuksien vastatessa 

suurimmasta osuudesta kokonaishyvyysluvussa. VE-1 sai ympäristövaikutusten osalta 

pienimmän luvun, koska sen ilmapäästöt ja energian kulutus olivat suuret, eikä 

hyötykäytettävää maa-ainesta ollut määrällisesti kovin paljon verrattuna esimerkiksi 

biologisiin menetelmiin. Toisaalta on pidettävä mielessä, että VE-1 oli ainoa vaihtoehto, 

johon oli saatavilla tarkempia päästökertoimia, ja vaikka hyötykäytettävää maa-ainesta 
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ei ollut määrällisesti niin paljon, oli maa-aines silti puhtainta. Riskien suhteen VE-1:n 

kokonaishyvyyslukua vääristi sen nopeudesta aiheutuva paremmuus (suuret RVT:t), 

koska sekä riskien vähenemä että riskinvähenemistehokkuus oletettiin laskelmissa 

painotukseltaan samanarvoisiksi. Näin VE-1 sai selvän edun verrattuna muihin 

vaihtoehtoihin ylivoimaisesti suurimmilla RVT-arvoillaan. Toiseksi parhaat vaihtoehdot 

olivat VE-2 (65,9), VE-5 (62,2) ja VE-4b (60,0), jotka olivat kaikkien kolmen osion 

(riskit, ympäristövaikutukset ja kustannukset) suhteen hyviä. VE-2:n 

kokonaishyvyyslukua vääristi riskien suhteen sen riskien vähenemä, jonka oletettiin 

olevan 100 %, mikä ei välttämättä olisi paikkansa pitävä käytännön tilanteessa. 

Huonoimmat kokonaishyvyysluvut saivat sienikäsittelyvaihtoehdot VE-3a ja VE-4a 

johtuen niiden suurista, sienestä aiheutuvista kustannuksista.  

 

VE-0:n eli kaatopaikkasijoituksen kokonaishyvyysluku oli suhteessa suuri johtuen sen 

ympäristövaikutusten ”hyvyydestä” eli vähäisistä negatiivisista ympäristövaikutuksista 

suhteessa muihin vertailussa olleisiin menetelmiin: VE-0:ssa ei oletettu syntyvän 

ilmapäästöjä (koska niistä ei ollut tietoa) eikä kuluvan energiaa, eikä jätettäkään 

muodostunut niin paljon verrattuna muihin menetelmiin, mistä johtuen tulos vääristyi. 

Pilaantuneiden maiden vieminen kaatopaikoille ei kuitenkaan ole täysin kestävän 

kehityksen mukaista, koska tällä tavoin pilaantuneista maista aiheutuvia ongelmia vain 

siirretään eteenpäin ja rajoitetaan ympäristön käyttöä pitkiksi ajoiksi. 

Kaatopaikkasijoittaminen sitoo maan käyttöä ja estää myös tulevia sukupolvia 

käyttämästä maata muuhun tarkoitukseen. Lisäksi nykyisen jätepolitiikan mukaiset 

jätehuollon tavoitteet edellyttävät vähentämään kaatopaikoille sijoitettavan jätteen 

määrää (Huhtinen et al. 2007). Näin ollen VE-0:aa ei ole mielekästä pitää hyvänä tai 

ekotehokkaana vaihtoehtona, vaikka sen kokonaishyvyysluku saikin kohtalaisen hyvän 

arvon. 

 

Kokonaishyvyyslukujen herkkyyttä tarkasteltiin kuvaajien avulla (kuvat 30 – 32), joissa 

käsittelyvaihtoehtojen kokonaishyvyysluvut piirrettiin ekotehokkuuden eri osioiden eli 

riskien, ympäristövaikutusten ja kustannusten painokertoimien funktiona. Näin voitiin 



 

104 
 

nähdä, miten vaihtoehtojen paremmuus muuttuisi, mikäli eri osioita painotettaisiin eri 

tavalla. Osioiden sisältämien tekijöiden painokertoimia ei tarkasteltu. 

 
Kuva 30. Riskien painotuksen (painokertoimen) vaikutus kokonaishyvyyslukuun. 

Ympäristövaikutusten ja kustannusten painokertoimia muutettiin riskien painokertoimen 

suhteen siten että kaikkien painokerrointen summa oli aina 1.  

 

 

 
 Kuva 31. Ympäristövaikutusten painotuksen (painokertoimen) vaikutus 

kokonaishyvyyslukuun. Riskien ja kustannusten painokertoimia muutettiin 

ympäristövaikutusten painokertoimen suhteen siten että kaikkien painokerrointen summa 

oli aina 1.  
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Kuva 32. Kustannusten painotuksen (painokertoimen) vaikutus kokonaishyvyyslukuun. 

Riskien ja ympäristövaikutusten painokertoimia muutettiin kustannusten painokertoimen 

suhteen siten että kaikkien painokerrointen summa oli aina 1.  

 

Kuvien 30 – 32 avulla oli mahdollista tulkita eri tekijöiden painotusten vaikutusta 

vaihtoehtojen hyvyyteen. Käytännössä pilaantuneiden maiden riskinhallinnassa, kun 

valitaan kunnostusvaihtoehtoja, eri tekijöitä saatetaan painottaa eri tavalla. 

Päätöksenteossa esimerkiksi kustannukset voivat olla tärkeämpi tekijä kuin 

ympäristövaikutukset, tai riskit vastaavasti tärkeämpi kuin kustannukset. Tässä työssä ei 

tehty todellista tekijöiden painotusta, vaan näiden kuvaajien oli tarkoitus simuloida 

painotusta ja painotuksen vaikutusta vaihtoehtojen paremmuuteen ja auttaa lopullisessa 

päätöksenteossa parhaimmasta / ekotehokkaimmasta kunnostusvaihtoehdosta.  

 

Kuvasta 30 nähdään riskien vaikutus kokonaishyvyyslukuun. Kun riskeillä on 

päätökseteossa suuri merkitys, on VE-1 paras vaihtoehto, VE-2:n, VE-5:n ja VE-4b:n 

ollessa toiseksi parhaat. Kun riskien merkitys kuitenkin pienenee, nousevat VE-0 ja   

VE-2 parhaimmiksi. Myös VE-5 ja VE-4b nousevat VE-1:n ohi.  

 

Kuvasta 31 nähdään, että ympäristövaikutuksilla ei näyttäisi olevan kovin merkittävää 

vaikutusta vaihtoehtojen keskinäiseen paremmuuteen. Kun ympäristövaikutuksilla on 

päätöksenteossa suuri merkitys, on VE-1 paras vaihtoehto, ja taas VE-2, VE-5 ja VE-4b 
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ovat toiseksi parhaat. Kun ympäristövaikutusten merkitys pienenee, pysyy VE-1 

edelleen parhaana vaihtoehtona, ja sen ero muihin vaihtoehtoihin nähden kasvaa. Kun 

ympäristövaikutuksilla ei ole juuri lainkaan merkitystä, nousee VE-5 

kokonaishyvyysluvussa toiseksi VE-2:n edelle, ja VE-4b:n kokonaishyvyysluku 

pienenee ja ero kolmeen edellä olevaan vaihtoehtoon kasvaa.  

 

Kuvasta 32 puolestaan nähdään kustannusten vaikutus, ja edelleen VE-1 pysyy parhaana 

vaihtoehtona. Olipa kustannuksilla paljon tai vähän merkitystä, VE-1:n 

kokonaishyvyysluku ei muutu merkittävästi suhteessa muiden vaihtoehtojen 

kokonaishyvyyslukuihin. Samoin on myös toiseksi parhaan VE-2:n tapauksessa eli sen 

kokonaishyvyysluku ei muutu merkittävästi suhteessa muihin. Jos kustannuksilla on 

suuri merkitys, on VE-5 kolmanneksi ekotehokkain ja VE-4b neljänneksi ekotehokkain 

vaihtehto, mutta jos kustannuksilla ei ole lainkaan merkitystä, nousee VE-4b yhtä 

ekotehokkaaksi vaihtoehdoksi VE-2:n kanssa. Samalla VE-5:n kokonaishyvyysluku 

putoaa merkittävästi. Jos kustannuksilla ei ole juuri lainkaan vaikutusta päätöksenteossa, 

nousee myös VE-4a eli ilmastamaton sienikäsittely omalla sienisiirrostussuhteella 

kokonaishyvyysluvussa samalle tasolle kuin VE-2 ja VE-4b. 

 

 

 

10. Johtopäätökset 
 

 

Ekotehokkuustarkastelua voidaan käyttää apuna riskinhallinnan päätöksenteossa ja 

löytämään sopivin ja ekotehokkain käsittelymenetelmä pilaantuneen alueen tai maa-

aineksen kunnostamiseksi / käsittelemiseksi. Ekotehokkuustarkastelu tehdään aina 

tilannekohtaisesti. Tässä työssä ekotehokkuustarkastelu tehtiin PAH-pilaantuneelle 

maalle, ja sen käsittelemiseksi vertailtiin kuutta vaihtoehtoista menetelmää, jotka olivat 

vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus, terminen käsittely, bitumistabilointi, ilmastettu 
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sienikäsittely, ilmastamaton sienikäsittely ja ilmastettu puutarhajätekompostituote-

käsittely (PJK-käsittely). Alla on esitetty eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia sekä 

tulosten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä eri vaihtoehtojen hyvyydestä ja 

ekotehokkuudesta. 

 

VE-0 Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus: 

 

 Ei poista haitta-aineita maasta. 

 Suhteessa kallis menetelmä saavutettaviin hyötyihin nähden. Ei voi kilpailla 

esimerkiksi termisen käsittelyn kanssa, jossa maa-aines todella puhdistuu, ja 

kustannukset ovat kuitenkin melkein samat. 

 Nykyisin pyrkimyksenä on vähentää kaatopaikkojen määrää. Tämä kuuluu EU:n 

jätepolitiikkaan, johon myös Suomi on sitoutunut. Tavoite on kirjattu 

valtakunnalliseen jätesuunnitelmaamme. 

 Jos pilaantuneen maan kuljetus loppusijoitukseen kaatopaikalle huomioitaisiin, 

siitä aiheutuisi lisäkustannuksia ja ympäristövaikutuksia, koska Suomessa 

vaarallisen jätteen kaatopaikkoja ei ole kovin monia. Välimatkat voisivat olla 

pitkiäkin. 

 Kaatopaikat vievät puhdasta maa-alaa, mikä on poissa muulta käytöltä 

(esimerkiksi asuminen), ja rasittavat ympäristöä. 

 Ei ole kestävän kehityksen mukaista, sillä jätteistä on pyrittävä ennemmin eroon. 

EU:n jätehierarkiassa kaatopaikkasijoitus on alimmalla tasolla eli viimeinen 

"oljenkorsi", mikäli jätteen hyödyntäminen materiana tai energiana ei onnistu. 

 Nopea suorittaa, (–) mutta kestoltaan pitkäaikainen, koska sen jälkeen jäte jää 

jäljelle. Tämä luonnollisesti siirtää jätteestä aiheutuvia ongelmia eteenpäin. 

 Mahdollisuus hyötykäyttöön vaarallisen jätteen kaatopaikalla. 

 Käsittelyssä ei synny merkittävästi ilmapäästöjä tai kulu energiaa. 

 Jäte tulee käsitellyksi hyvin valvotuissa olosuhteissa. 
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VE-1 Terminen käsittely: 

 

 Suuri orgaanisen aineksen määrä (korkea TOC-pitoisuus) pilaantuneessa maassa 

voi aiheuttaa ongelmia termisessä käsittelyssä (hankaloittaa käsittelyä ja 

esimerkiksi savukaasupesuri voi tukkeutua). Pienentämällä käsittelyn eräkokoa 

orgaanisesta aineksesta aiheutuvia ongelmia voidaan vähentää, mutta tällöin 

terminen käsittely myös kuluttaa enemmän energiaa, ja käsittelyn kustannukset 

nousevat. 

 Merkittävät ilmapäästöt ja energian kulutus. 

± Käsittelijän mukaan termisen käsittelyn käsittelykapasiteetti vaihtelee 25 – 100   

t / h välillä riippuen haitta-aineista, haitta-aineiden pitoisuuksista, maalajista, 

maalajin kosteudesta ja mahdollisesta esikäsittelyn tarpeesta. Tämän työn 

tarkasteltava maamäärä oli 100 t, mihin termisen käsittelyn kapasiteetti helposti 

riittää, mutta ongelmia voisi ilmetä hyvin suurilla maamäärillä vaikeasti 

pilaantuneilla mailla (esimerkiksi tuhansia tonneja maata, jossa korkeita 

pitoisuuksia dioksiineja). Suomessa on pieni termisen käsittelyn kapasiteetti, ja 

kaikkia vaikeasti pilaantuneita maa-aineksia ei ole täällä mahdollista käsitellä 

termisesti. 

 Poistaa haitta-aineet maasta lähes kokonaan (mahdollista saavuttaa jopa 99,99 % 

poistotehokkuus), mitä kautta myös riskit pienenevät. 

 Kilpailukykyinen kustannuksiltaan vertailtaessa muihin menetelmiin 

(esimerkiksi vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus tai stabilointi), kun otetaan 

huomioon saavutettava puhdistustulos. 

 Kattavammat hyötykäyttömahdollisuudet kuin muilla menetelmillä. 

 Nopea ja helppo suorittaa. 

 Mahdollista suorittaa on site siirrettävällä maanpolttolaitteistolla. Näin voidaan 

säästää kuluissa, koska maita ei tarvitse kuljettaa käsittelypaikkaan, vaan laite 

voidaan kuljettaa paikan päälle pilaantuneeseen kohteeseen. (–) Käsittely 

kohteessa on site vaatii toisaalta nykylainsäädännön mukaan lähes poikkeuksetta 
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erillisen ympäristöluvan, mihin kuluu aikaa ja rahaa. Tämä voi toimia 

käytännössä suurena esteenä on site -käsittelylle. 

 Maa-aineksen termisessä käsittelyssä ei synny tuhkaa tai muuta jatkokäsittelyä 

tai loppusijoitusta vaativaa materiaalia. 

 

VE-2 Bitumistabilointi: 

 

 Maan joukkoon lisätään 5 % bitumia, mikä on suhteellisen suuri osuus. Bitumi 

on raskaista hiilivedyistä koostuva seos ja raakaöljyn raskain jae, ja se sisältää 

hiilen ja vedyn lisäksi typpeä, happea, rikkiä ja pieniä määriä metalleja ja PAH-

yhdisteitä (Tuomikoski 2008). Luonteensa vuoksi bitumin lisääminen maan 

joukkoon ei ole ympäristöystävällistä eikä kestävän kehityksen periaatteen 

mukaista. Lisäksi maapallon öljyvarat ovat rajalliset, joten bitumia ei välttämättä 

ole tulevaisuudessa saatavilla samoin kuin nykyään, mikä on luonnollisesti 

rajoittava tekijä. 

 Jos stabilointi jostain syystä epäonnistuisi, olisi stabiloitujen massojen uudelleen 

käsittely hankalaa. 

 Suhteessa kallis siihen nähden, että haitta-aineet eivät poistu maasta 

(kustannukset lähentelevät termisen käsittelyn kustannuksia). 

 Kaikkine vaiheineen stabilointiprosessi on aikaa vievä.  

 Kuten kaatopaikkasijoituksessa, myös stabiloinnissa ongelmia tavallaan 

siirretään eteenpäin (tosin pienennetyillä nykyriskeillä) ja vaaditaan 

loppusijoitus. Mikäli loppusijoitus joudutaan tekemään kaatopaikalle, kuten 

tämän työn vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavan maan tapauksessa, ei menetelmä 

ole kestävän kehityksen mukainen. Kaatopaikat vievät puhdasta maa-alaa, mikä 

on poissa muulta käytöltä (esimerkiksi asuminen), ja rasittavat ympäristöä. 

 Yleisen periaatteen mukaisesti orgaaniset yhdisteet tulisi ensisijaisesti poistaa 

jätteestä ja stabiloida vain, jos niiden poisto ei ole kohtuullisin kustannuksin 

teknisesti mahdollista (Mroueh et al. 2004). 
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 Jos pilaantuneen maan kuljetus käsittelypaikkaan huomioitaisiin, siitä aiheutuisi 

lisäkustannuksia ja ympäristövaikutuksia, koska vaarallisen jätteen kaatopaikkoja 

ei ole kovin monia. Välimatkat voisivat olla pitkiäkin. 

± Stabilointi ei poista haitta-aineita maasta, vaan muuntaa ne ainoastaan 

liikkumattomaan muotoon. Riskit (kulkeutumis- ja altistusriskit) kyllä häviävät 

sitä kautta, mutta on olemassa mahdollisuus riskille, että haitta-aineita voi jossain 

vaiheessa päästä ympäristöön. Tämä on myös ristiriidassa POP-yhdisteitä 

koskevan yleissopimuksen kanssa, jonka mukaan ”jätteen sisältämät pysyvät 

orgaaniset yhdisteet on hävitettävä tai muunnettava palautumattomasti aineiksi, 

joilla ei ole samanlaisia ominaisuuksia, elleivät jotkin muut menetelmät ole 

ympäristön kannalta parempia” (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 

N:o 850 / 2004). 

 Vaatii loppusijoituksen, mutta mahdollisuus hyötykäyttöön. (–) Toisaalta selkeät 

hyötykäyttökriteerit puuttuvat, joten käytännössä asiaa käsittelevä viranomainen 

tai kaatopaikan pitäjä voi päättää hyötykäytön hyväksyttävyydestä. Tästä voi 

aiheutua alueellisia eroja ja joillain alueilla voi olla hyvin tiukka linja 

hyötykäytön suhteen.  

 Ei merkittäviä ilmapäästöjä tai energian kulutusta. 

 

VE-3 Ilmastettu sienikäsittely (Sieni/PJK/+O2), VE-4 Ilmastamaton sienikäsittely 

(Sieni/PJK/–O2) ja VE-5 Ilmastettu PJK-käsittely (PJK/+O2): 

 

Kaikilla kolmella biologisella menetelmällä eli VE-3:lla (ilmastettu 

sienikäsittelymenetelmä), VE-4:llä (ilmastamaton sienikäsittelymenetelmä) ja VE-5:llä 

(ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely) päästiin alle ylemmän ohjearvon, mutta 

jäätiin yli alemman ohjearvon PAH-pitoisuuksiin, noin 88 mg / kg pitoisuuteen. 

Ylemmän ohjearvon PAH-pitoisuus on 100 mg / kg ja alemman ohjearvon PAH-

pitoisuus 30 mg / kg. Maa vaatisi joko jatkokäsittelyä tai loppusijoituksen, mistä 

aiheutuisi lisäkustannuksia. Alemman ohjearvon ylittävät PAH-loppupitoisuudet 

vähentävät luonnollisesti käsitellyn maan hyöykäyttömahdollisuuksia. Maan hyötykäyttö 
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käsittelyn jälkeen olisi kuitenkin mahdollista sellaisenaan tavanomaisen sekajätteen 

kaatopaikalla esipeittokerroksessa. (Tunturi 2011) Korkean TOC-pitoisuuden               

(noin 7 – 8 %) ja maassa jäljellä olevien PAH-yhdisteiden vuoksi hyötykäyttö muualla ei 

olisi mahdollista. Tosin kaatopaikkasijoituksen aikana PAH-yhdisteiden hajoaminen 

voisi mahdollisesti vielä edelleen jatkua, mikäli maan mikrobipopulaatio pysyisi 

aktiivisena vielä varsinaisen käsittelyn jälkeen.   

 

Nämä biologiset käsittelymenetelmät ovat lyhimmilläänkin aikaa vieviä prosesseja 

(tässä työssä käsittelyn kesto oli 3 kk), mutta toisaalta pidentämällä käsittelyn kestoa 

(esimerkiksi 12 kk) on mahdollista saada haitta-ainepitoisuudet alenemaan enemmän. 

Tämän työn konkreettisesti toteutetussa kenttäkokeessa (sieni/PJK/+O2 ja PJK/+O2) 

käsittely kesti yhteensä 5 kk, mutta 3 kk ja 5 kk jälkeen maiden PAH-pitoisuuksissa ei 

ollut juurikaan nähtävissä eroa. Eroa saattaisi kuitenkin syntyä, jos käsittelyä 

jatkettaisiin riittävän pitkään. Toisaalta taas pidempi käsittelyn kesto toisi lisäkuluja, 

ainakin jos maata ilmastettaisiin aktiivisesti. Eroa 3 kk ja 5 kk PAH-pitoisuuksien välille 

olisi myös saattanut syntyä, jos maa-aumojen lämpötila olisi pysynyt koko kokeen ajan 

yhtä korkeana. 3 kk jälkeen maa-aumojen lämpötila alkoi kuitenkin alentua johtuen 

ulkoilman viilenemisestä (ks. liite 9 kuva 9), jolloin maan mikrobien aktiivisuus 

mahdollisesti laski, eivätkä mikrobit enää hajottaneet PAH-yhdisteitä yhtä tehokkaasti. 

Tämä voisi selittää PAH-pitoisuuksien pysymisen vakiona 3 kk jälkeen.  

 

Sieniä hyödyntävät menetelmät eli VE-3 ja VE-4 olivat todella kalliita, kun laskelmissa 

käytettiin samaa sienisiirrostussuhdetta, kuin vuoden 2011 konkreettisesti toteutetussa 

kahden tonnin mittakaavan kenttäkokeessa. Tällöin sienisiirroksesta aiheutuvat 

kustannukset vastasivat ylivoimaisesti suurimmasta osasta sienikäsittelyjen 

kokonaiskustannuksia. Vaikka VE-4 oli ilmastamaton, eli ilmastuksesta aiheutuvia 

kustannuksia ei ollut, ei se silti vaikuttanut merkittävästi VE-4:n kokonaiskustannuksiin 

sienestä aiheutuvien korkeiden kustannusten vuoksi. Sienen aiheuttamia kustannuksia oli 

tosin mahdollista pienentää, jos käytettiin sienikäsittelyjä tekevän käsittelijän käyttämää 

pienempää sienisiirrostusuhdetta. Tällöin ilmastamattomalla sienikäsittelyllä (VE-4b) 
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päästiin huomattavasti pienempiin kokonaiskustannuksiin, mutta sen 

kokonaiskustannukset olivat silti vielä merkittävästi vaihtoehtojen VE-0 – VE-2 ja VE-5 

yläpuolella. Vaikka käytettiin pienempää sienisiirrostussuhdetta, oli sienikäsittely 

ilmastettuna ja ilmastamattomana (VE-3b ja VE-4b) silti kallis verrattuna muihin 

menetelmiin huomioon ottaen puhdistustuloksen, joka ei ollut edes alle alemman 

ohjearvon (PAH). Pienentämällä sienisiirrostussuhdetta käsittelyn kesto saattaisi tosin 

myös pidentyä, koska sienellä kestäisi kauemmin kasvaa maan sekaan. Tästä aiheutuisi 

vielä lisäkuluja ainakin aktiivisesti ilmastetun VE-3:n tapauksessa, koska pidennetyn 

käsittelyn vuoksi ilmastukseen kuluisi myös enemmän sähköä.  

 

Kustannusten lisäksi sienimenetelmien ongelmana on tietynlainen epävarmuus, koska 

sienen kasvuun maahan ja sen kykyyn hajottaa haitta-aineita vaikuttavat useat eri tekijät, 

esimerkiksi maan fysikaaliset (koostumus, tiheys, kosteuspitoisuus, lämpötila käsittelyn 

aikana) ja kemialliset ominaisuudet (pH, orgaanisen aineksen määrä ravinteena sienelle, 

haitta-aineiden pitoisuudet ja myrkyllisyys yms.). Lisäksi maassa sieni voi ajautua 

kilpailutilanteisiin muiden maassa elävien mikro- tai makro-organismien kanssa, mikä 

voi heikentää sienen kasvua ja toimintaa. Tosin esimerkiksi karikkeenlahottajasienet 

kasvavat maassa yleensä hyvin, koska se on niiden luonnollista elinympäristöä. On myös 

mainittava, että sienisiirroksen sisältämä kaarna lisäsi jonkin verran jätteen määrää 

(toisaalta se lisäsi myös hyötykäytettävän maa-aineksen määrää) ja kasvatti maan 

orgaanisen aineksen määrää. VE-5:ssä eli ilmastetussa PJK-käsittelyssä ei 

luonnollisestikaan ollut sienestä aiheutuvia kustannuksia tai sienestä aiheutuvia 

mahdollisia ongelmia. 

 

Sienimenetelmissä (VE-3 ja VE-4) sieni tuo rajoituksia myös haitta-aineiden suhteen, 

koska liian korkeat haitta-ainepitoisuudet voivat rajoittaa sienen kasvua tai tappaa sen 

kokonaan. Esimerkiksi aiemmassa, vuoden 2010 PAH-kenttäkokeessa (ei käsitellä 

tarkemmin tässä diplomityössä) maan PAH-pitoisuus (noin 5000 mg / kg) oli riittävän 

korkea inhiboimaan sienen kasvua, joten sieni ei kasvanut lainkaan maassa, eivätkä 

PAH-yhdisteet hajonneet lainkaan. Näin ollen käytettäessä sieniä puhdistamaan 
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pilaantunutta maata voi olla tarvetta laimentaa maata ennen sienikäsittelyä, kuten tässä 

työssä tehtiin. Maan laimentaminen ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. Ensinnäkään 

jätelain mukaan vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan 

tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen, ellei sekoittaminen ole 

jätteen käsittelemiseksi tarpeellista, ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mukainen 

ympäristölupa (Jätelaki 646 / 2011 17 §). Toiseksi, maan laimentamisesta aiheutuu 

lisäkustannuksia, ja se lisää myös jätteen määrää. Toisaalta laimentaminen lisää myös 

hyötykäytettävän maa-aineksen määrää (mikäli hyötykäyttö on mahdollista), millä on 

ympäristövaikutusten kannalta positiivinen vaikutus, koska mitä enemmän maata 

voidaan hyötykäyttää, sitä enemmän säästetään neitseellisiä maa-aineksia. Kolmanneksi, 

suurilla maamäärillä laimentaminen ei ole käytännössä katsoen järkevää. Suurten 

käsittelyä vaativien maamäärien kohdalla, jos maan haitta-ainepitoisuudet osoittautuvat 

sienelle liian korkeiksi ja maa vaatisi laimentamista, on suoraan syytä harkita muiden 

käsittelymenetelmien käyttöä maan puhdistukseen ja suunnitella kunnostus tarkkaan 

esimerkiksi eri menetelmien yhdistelmänä. Pahiten pilaantuneet maat voitaisiin kaivaa 

erikseen pois kohteesta ja käsitellä jollain toisella menetelmällä (esimerkiksi terminen 

käsittely) ja lievemmin pilaantuneet maat taas esimerkiksi sienikäsittelyllä. 

 

Tässä työssä maan laimentamiseen käytettiin puutarhajätekompostituotetta (PJK) ja 

laimennussuhteena 1:1 laimentamaan maan haitta-ainepitoisuuksia ja lisäämään 

orgaanisen aineksen määrää sekä kuohkeuttamaan maata sienen paremman kasvamisen 

takaamiseksi. Tätä laimennosta ei toisaalta olisi ollut välttämätöntä tehdä. 1:1 PJK-

laimennokseen päädyttiin, koska vuoden 2011 kenttäkokeessa käytettiin vuoden 2010 

kenttäkokeesta jäljelle jäänyttä maata, jonka PAH-pitoisuus kokeen loppuessa (syyskuu 

2010) oli noin 5000 mg / kg (sieni ei ollut kyennyt kasvamaan näin korkeassa PAH-

pitoisuudessa). Maan PAH-pitoisuus haluttiin vuoden 2011 kenttäkokeeseen tasolle 

2000 – 3000 mg / kg, minkä oletettiin olevan sopiva käytetylle sienelle. 1:1 

laimentamisen jälkeen maan PAH-pitoisuuden havaittiin kuitenkin olevan noin         

1400  mg / kg, mikä oli matalampi kuin oletettu pitoisuus. Maasta oli talven aikana 

hävinnyt matalamman molekyylipainon PAH-yhdisteitä, pääasiallisesti asenafteenia, 
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fluoreenia, fenantreenia ja antraseenia. Maaperässä PAH-yhdisteet voivat esimerkiksi 

haihtua, hajota fotolyyttisesti, hapettumalla tai mikrobiologisen aktiivisuuden johdosta, 

kertyä kasveihin sekä kulkeutua veden mukana (Mumtaz ja George 1995). Maa seisoi 

kuitenkin talven ajan hämärässä ulkohallissa, eikä maata ilmastettu, joten fotolyyttinen 

hajoaminen ja hapettuminen voitiin sulkea pois. Myös haihtuminen olisi ollut 

epätodennäköistä, koska maata ei ilmastettu, ja PAH-yhdisteet ovat yleisesti suhteellisen 

huonosti haihtuvia (Park et al. 1990, Kalf et al. 1997). Lisäksi kyseessä oli vanha PIMA, 

joten mahdolliset haihtuvat yhdisteet olisivat todennäköisesti lähteneet maasta jo 

aiemmin. Maassa ei myöskään kasvanut kasveja, joihin PAH-yhdisteet olisivat voineet 

kertyä. PAH-yhdisteiden liukoisuus veteen on yleisesti hyvin pientä, mutta edellä 

mainittujen matalamman molekyylipainon yhdisteiden liukoisuudet ovat kuitenkin 

luokkaa 0,076 – 1,98 mg / l (Mumtaz ja George 1995), joten yhdisteiden kulkeutuminen 

esimerkiksi veden tai kosteuden mukana olisi voinut vaikuttaa maan PAH-pitoisuuden 

alenemiseen. Sekin on kuitenkin epätodennäköistä. Myös mikrobiologinen aktiivisuus 

on voinut saada aikaan matalamman molekyylipainon PAH-yhdisteiden (aromaattisten 

renkaiden lkm  3) hajoamista, koska ne ovat helpommin biohajoavia kuin korkeamman 

molekyylipainon PAH-yhdisteet (aromaattisten renkaiden lukumäärä  4) (Bossert ja 

Bartha 1986).  

 

Koska maan PAH-pitoisuus oli oletettua matalampi, olisi maan laimentamiseen siis 

riittänyt vähempikin PJK tai laimentaminen olisi voitu jättää tekemättä kokonaan. PJK-

laimentaminen 1:1 nosti myös maan orgaanisen aineksen määrää merkittävästi 

(hehkutushäviö noin 4 %:sta  noin 15 %:iin [TOC-arvo oli noin 7 %]), mikä asettaa 

rajoituksia ja vaikeuttaa maan käsittelyä ja vaikuttaa maan hyötykäyttömahdollisuuksiin. 

Lisäksi PJK-laimennos kaksinkertaisti pilaantuneen maamassan määrän. Hyvänä 

puolena PJK:n lisäyksessä oli, että PJK:n (siis PJK:n sisältämän mikrobiston) havaittiin 

olevan tehokas PAH-hajottaja. Pelkkää PJK:ta sisältäneessä maassa havaittiin sama 

PAH-hajotus kuin PJK:ta ja sientä sisältäneessä maassa, ts. PJK oli jo yksinään riittävän 

vahva mikrobisiirros PAH-yhdisteiden hajotukseen, joten sientä ei välttämättä olisi edes 

tarvinnut lisätä maahan ko. puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Voidaan myös 
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spekuloida, että PJK on sisältänyt sieniä, jotka ovat kyenneet hajottamaan PAH-

yhdisteitä. Tätä tukee vuoden 2011 kenttäkokeen P. velutina -sienen DNA-kopioluvun 

määritystulokset (ks. liite 8 kuva 3). DNA-kopioluvun perusteella myös 

kontrolliaumasta löytyi P. velutina -sientä tai, jos DNA-alukkeet eivät olleet täysin       

P. velutina -spesifisiä, sille jotain hyvin läheistä sukua olevaa sientä. Tämä sieni on 

voinut olla peräisin PJK:sta (tai toisaalta myös maasta itsestään), koska kontrolliaumaan 

ei lisätty sienisiirrosta. Toisaalta samasta kokeesta määritettiin myös PAH-hajotukseen 

liittyviä geenejä (PAH-geenin kopioluku) gram+ - ja gram– -bakteereilta (ks. liite 8  

kuva 4), ja tuloksista havaittiin, että gram+ -bakteerien PAH-geenin kopioluku oli 

tuhatkertaistunut sekä sieni- että kontrolliaumassa kokeen ensimmäisen kuukauden 

aikana, jolloin suurin osa PAH-yhdisteistä oli hajonnut. Tämä viittaa siis siihen, että 

maan seassa oli jo valmiina, tai sitten PJK:n mukana maan sekaan päätyi, PAH-

yhdisteitä hajottamaan kykeneviä gram-positiivisia -bakteereita, jotka mahdollisesti 

vastasivat PAH-yhdisteiden hajoamisesta maassa. 

 

PJK-lisäyksestä aiheutuvia ongelmia voidaan vähentää optimoimalla lisättävän PJK:n 

määrää sopivalle tasolle, jos sama puhdistusteho voitaisiin saavuttaa pienemmälläkin 

PJK-määrällä (esimerkiksi vain 1:5 laimennos). Tällöin maan orgaanisen aineksen 

pitoisuus ei nousisi liikaa ja jätteen määräkään ei moninkertaistuisi.  

 

VE-4 eli ilmastamaton sienikäsittely (sieni/PJK/–O2) oli puhtaasti hypoteettinen 

käsittelyvaihtoehto, jonka taustalla ei ollut todellisia kokeita. Näin ollen ei ole lainkaan 

varmuutta, että haitta-aineet hajoaisivat maasta todellisuudessa, ja vieläpä niinkin 

suuressa kuin 200 t mittakaavassa. Toisaalta, vaikka ilmastamattomasta sienikäsittelystä 

ei ole käytännön tietoa, voisi olla, että jos ilmastusta ei olisi, PAH-yhdisteet hajoaisivat 

enemmän anaerobisen mikrobitoiminnan johdosta.  

 

Konkreettiset kenttäkokeet suoritettiin kahden tonnin mittakaavassa, joten ei ole varmaa, 

että hypoteettisessa 200 t mittakaavassa päästäisiin samoihin tuloksiin. Aktiivinen 

ilmastus on kallis, eikä välttämättä edes toimisi suuremmassa mittakaavassa, koska 
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kenttäkoe aktiivisella ilmastuksella suoritettiin vain kahden tonnin mittakaavassa. 

Ilmastuksen kuluissa olisi kuitenkin mahdollista säästää erilaisilla ja 

energiatehokkaammilla ratkaisuilla (laskenta perustui vastaavaan systeemiin kuin 

vuoden 2011 kenttäkokeessa, mutta vastaamaan 200 t mittakaavaa). Ilmastusta ei 

välttämättä edes tarvittaisi saman puhdistustuloksen saavuttamiseen, mutta koetta 

ilmastamattomalla systeemillä ei tehty, joten asiasta ei siten ole varmuutta. 

 

Käsittelyn aikaisista ilmapäästöistä oli tiedossa vain muodostuneen hiilidioksidin määrä, 

joka sekin oli pelkkä arvio perustuen laboratoriomittakaavan pullokokeen 

mittaustuloksiin. Todellisuudessa ilmaan voi vapautua myös muita yhdisteitä 

(esimerkiksi  CO,  hiukkaset,  CH4). Sienikäsittelyn aikana muodostuva oletettu 

hiilidioksidimäärä oli noin puolet oletetusta termisessä käsittelyssä syntyvästä 

hiilidioksidimäärästä. 

 

 

Yhteenveto: 
 

Ekotehokkuudessa yksittäisten tekijöiden painotuksella voi olla suuri vaikutus 

(esimerkiksi kustannukset vs. riskit). Tässä työssä kaikki ekotehokkuuslaskennan osiot 

oletettiin samanarvoisiksi, mikä on huomioitava lopullisissa tuloksissa. Käytännössä 

kustannuksilla on usein hyvin suuri vaikutus riskinhallintaan liittyvässä päätöksenteossa, 

samoin kuin riskien vähenemisellä ja käsittelyn nopeudella. 

 

Terminen käsittely oli nopea ja tehokas menetelmä maan puhdistukseen ja sen 

kustannukset olivat kilpailukykyiset muihin menetelmiin verrattuna. Termisen käsittelyn 

ongelmana voi tosin olla riittämätön kapasiteetti Suomessa kaikkien vaikeasti 

pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Kaatopaikkasijoitus oli, ja on, ”helppo ratkaisu”, 

mutta toisaalta se on myös ei-ekotehokas vaihtoehto, josta tulisi nimenomaan pyrkiä 

pois. Riskinvähenemien suhteen eri vaihtoehdot olivat suhteellisen tasaväkisiä, 
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kaatopaikkasijoitusta lukuun ottamatta. Riskien osalta termistä käsittelyä paransi sen 

nopeus suhteessa muihin vaihtoehtoihin. 

 

Biologisten menetelmien osalta on huomioitava, että suuremmassa mittakaavassa ei ole 

tutkimustietoa niiden toimivuudesta. Tämä oli vain hypoteettinen teoreettinen tarkastelu, 

jossa tehtiin lisäksi paljon yksinkertaistuksia ja oletuksia. Kenttäkokeen perusteella ei 

voida myöskään tehdä täysin varmoja johtopäätöksiä sienikäsittelyn toiminnasta, koska 

myös kontrolliaumassa PAH-yhdisteet hajosivat. Voidaan kuitenkin olettaa, että 

sienikäsittely toimisi, koska aiemmissa laboratoriomittakaavan kokeissa sieni on 

hajottanut PAH-yhdisteitä hyvin. 

 

Biologisissa menetelmissä aktiivinen ilmastus on kallis ja kuluttaa paljon energiaa. 

Ratkaisuna tähän on passiivinen ilmastus, mutta menetelmät eivät välttämättä toimisi 

ilman ilmastusta yhtä hyvin tai lainkaan. Sienikäsittelyssä pienempi sienisiirrostussuhde 

alensi merkittävästi käsittelyn hintaa, mutta toisaalta sienikäsittely oli pienemmälläkin 

siirrostussuhteella kallis verrattuna muihin menetelmiin. Lisäksi sienisiirrostussuhteen 

pienentäminen todennäköisesti pidentäisi käsittelyn kestoa. Sienikäsittelymenetelmä 

toteutettuna samoin kuin vuoden 2011 PAH-kenttäkokeessa oli todella kallis, johtuen 

juuri em. suuresta sienisiirrostussuhteesta ja aktiivisesta ilmastuksesta, joten tällä tavoin 

sienikäsittely ei voi kilpailla muiden vaihtoehtojen kanssa.  

 

VE-5 eli PJK-käsittely oli ylivoimaisesti halvin menetelmä, ja se myös hajotti 

tehokkaasti PAH-yhdisteitä ja alensi riskejä 3 kk käsittelyn aikana, eikä siitä aiheutunut 

merkittäviä ympäristövaikutuksia. Käyttämällä passiivista ilmastusta ja optimoimalla 

vielä PJK:n määrää, voisi PJK-käsittely olla todella ekotehokas käsittelymenetelmä 

PAH-pilaantuneelle maalle, koska esimerkiksi kustannukset alentuisivat vielä 

merkittävästi ja myös ympäristövaikutukset mahdollisesti lieventyisivät. Toisaalta 

ilmastamattoman PJK-käsittelyn toiminnasta ei ole käytännön tietoa. 
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Ekotehokkuustarkastelu perustuu puhtaasti teoreettiseen tarkasteluun, mutta siitä 

huolimatta se voi olla arvokas ja suuntaa-antava apuväline päätöksenteossa 

pilaantuneiden maiden kunnostusvaihtoehtoja mietittäessä. Hyvyyslukujen perusteella 

ekotehokkaimmiksi menetelmiksi valikoituivat VE-1 eli terminen käsittely sekä VE-2 eli 

bitumistabilointi. Toisaalta bitumistabilointi on kaatopaikkasijoituksen tavoin 

ristiriitainen vaihtoehto, sillä se vaatii kuitenkin loppusijoituksen, eikä käsittely poista 

haitta-aineita maasta. Myös VE-5 eli ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely ja 

VE-4b eli ilmastamaton sienikäsittely käsittelijän sienisiirrostussuhteella pärjäsivät 

hyvin ekotehokkuusvertailussa. VE-4b:n perusteella sienikäsittelyllä voi olla potentiaalia 

PAH-pilaantuneen maan (ja muiden pilaantuneiden maiden) biopuhdistuksessa, mutta 

menetelmä vaatii vielä sienisiirrostussuhteen optimointia. Lisäksi sienikäsittelyssä 

aktiivisen ilmastuksen sijaan tulisi käyttää passiivista ilmastusta, jolla on merkittävä 

vaikutus kustannusten lisäksi myös sienikäsittelyn käyttökelpoisuuteen ja käytännön 

toimivuuteen erityisesti suuremmissa mittakaavoissa. Myös sienisiirroksen hintaa on 

pystyttävä alentamaan, jotta sienikäsittely voi olla kilpailukykyinen muihin menetelmiin 

nähden. Sienikäsittelyn ongelmana Suomessa on lisäksi Suomen lyhyt lämmin kausi 

(kevät – syksy), mikä rajoittaa sen käyttöä. Ja tässä työssä tehty PJK-laimennos ei 

välttämättä myöskään olisi tarpeen sienikäsittelyn toimimiseksi; jos laimennosta ei 

tehtäisi, pienentyisivät myös käsiteltävän maamäärän koko ja sitä kautta kustannukset 

sekä muodostuvan jätteen (ja toisaalta hyötykäytettävän maan) määrä. Tosin, kuten 

edellä on jo todettu, maan PJK-laimentaminen omana käsittelynään on potentiaalinen 

vaihtoehto PAH-yhdisteillä (tai muilla haitta-aineilla) pilaantuneen maan puhdistukseen, 

sillä VE-5 pärjäsi hyvin vaihtoehtojen ekotehokkuusvertailussa, ja oli lisäksi 

kustannuksiltaan ylivoimaisesti edullisin vaihtoehto. Lisättävän 

puutarhajätekompostituotteen määrää voisi edelleen optimoida, sillä tämän työn 

kenttäkokeessa käytettiin suurta laimennossuhdetta, 1:1. Myös ilmastuksen pois 

jättämisellä voisi merkittävästi alentaa edelleen PJK-käsittelyn kustannuksia. Lisäksi 

pidentämällä käsittelyn kestoa voisi PJK-käsittelyllä olla mahdollista päästä vielä 

alhaisempiin PAH-loppupitoisuuksiin. 
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Tämä työ osoitti, että pilaantuneen maan käsittelyyn käytettävät sieni- ja 

puutarhajätekompostituote-käsittely voivat optimoituina ja parhaimmillaan olla 

ekotehokkaita ja kilpailukykyisiä vaihtoehtoja tavanomaisempien pilaantuneen maan 

käsittelymenetelmien rinnalla. Näiden biologisten käsittelymenetelmien, erityisesti 

sienikäsittelyn, suhteen tarvitaan kuitenkin vielä lisätietoja ja erityisesti 

kenttämittakaavan tutkimuksia, mutta varmasti niiden sovellukset pilaantuneiden maiden 

käsittelyssä tulevat lisääntymään tulevaisuudessa, jolloin ympäristöystävällisyys ja 

kestävä kehitys ohjaavat yhä enemmän toimintaa. Ekotehokkuus tulee myös varmasti 

olemaan yhä enemmän vaikuttava tekijä tulevaisuuden riskinhallinnassa ja 

pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvässä päätöksenteossa.  
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LIITE 1 (1/2) PAH-yhdisteet 
 
Taulukko 1. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston eli USEPA:n priorisoimat 16 PAH-
yhdistettä ympäristötutkimuksissa (16 EPA-PAH) ja niiden ekotehokkuuslaskelmissa käytetyt 
viitearvot. Myös maaperän kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot on esitetty 
kokonais-PAH:lle ja joillekin yksittäisille PAH-yhdisteille. Alemmat ja ylemmät ohjearvot on 
määritelty joko ekologisten riskien (e) tai terveysriskien (t) perusteella. 
 

PAH-yhdiste 
Aromaattisten 
renkaiden 
lukumäärä 

MPR (RIVM) 
mg/kg/vrk 
(Baars et al. 
2001) 

CS (muunnettu 
MPR-arvosta) 
mg/kg 

SRCeco 
(RIVM) 
mg/kg 
(Verbruggen 
et al. 2001) 

Kynnysarvo 
mg/kg 
(Reinikainen 
2007) 

Alempi 
ohjearvo 
mg/kg 
(Reinikainen 
2007) 

Ylempi 
ohjearvo 
mg/kg 
(Reinikainen 
2007) 

Naftaleeni 2 0,04 25 614,0 17 1 5 (e) 15 (e) 

Asenaftyleeni 2 0,05 32 017,5     

Asenafteeni 2 0,5 320 175,4     

Fluoreeni 2 0,04 25 614,0     

Fenantreeni 3 0,04 25 614,0 31 1 5 (e) 15 (e) 

Antraseeni 3 0,04 25 614,0 1,6 1 5 (e) 15 (e) 

Fluoranteeni 3 0,05 32 017,5 260 1 5 (e) 15 (e) 

Pyreeni 4 0,5 320 175,4 13***    

Bentso[a]antraseeni 4 0,005 3 201,8 2,5 1 5 (e) 15 (e) 

Kryseeni 4 0,05 32 017,5 35    

Bentso[b]fluoranteeni 4 0,005 3 201,8     

Bentso[k]fluoranteeni 4 0,005 3 201,8 38 1 5 (e) 15 (e) 

Bentso[a]pyreeni 5 0,0005 320,2 7 0,2 2 (t) 15 (e) 

Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 5 0,005 3 201,8 1,9    

Dibentso[a,h]antraseeni 5 0,0005 320,2     

Bentso[ghi]peryleeni 6 0,03 19 210,5 33    
Kokonais-PAH  
(  16 EPA-PAH)     15  30 (e) 100 (e) 

*** Pyreenin SRCeco-arvo laskettiin itse (ks. liite 4). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LIITE 1 (2/2) PAH-yhdisteet 

 
Kuva 1. PAH-yhdisteiden (16 EPA-PAH) rakenteet. Punaisella ympyröidyille yhdisteille otettiin 
riskien laskennassa huomioon vain terveysriskit. Sinisellä ympyröidyille yhdisteille riskien 
laskennassa otettiin huomioon molemmat, sekä terveysriskit että maaperän ekologiset riskit. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LIITE 2 Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen ekotoksikologiset testit 
 
 

 
Kuva 2. Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen itävyystestin tulokset kontrolli- (PJK/+O2) ja 
sieniaumassa (sieni/PJK/+O2) kokeen alussa (0 kk) ja kokeen lopussa (5 kk); PJK viittaa 
puutarhajätekompostituotteeseen. Y-akselilla on itävyyden inhiboituminen (%). Itävyystestit 
suoritti Suomen ympäristökeskuksessa (Helsinki) Eija Schultz. 
 
Taulukko 2. Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen lierotestin tulokset kontrolli- (PJK/+O2) ja 
sieniaumassa (sieni/PJK/+O2) kokeen alussa (0 kk) ja kokeen lopussa (5 kk); PJK viittaa 
puutarhajätekompostituotteeseen. Tulokset on ilmoitettu 4 rinnakkaisen arvon keskiarvoina. 
Lierotestit suoritti Suomen ympäristökeskuksessa (Helsinki) Eija Schultz. 
  Aloitus 0 kk Kontrolliauma (PJK/+O2) 5 kk Sieniauma (Sieni/PJK/+O2) 5 kk 
  AKUUTTI 

(4 viikkoa) 
AKUUTTI 
(4 viikkoa) 

LISÄÄNTYMINEN 
(4 + 4 viikkoa) 

AKUUTTI 
(4 viikkoa) 

LISÄÄNTYMINEN 
(4 + 4 viikkoa) 

  Kuolleisuus 
% 

Kuolleisuus
 % 

Keskiarvo ± 
keskihajonta 

Kuolleisuus
 % 

Keskiarvo ± 
keskihajonta 

Vertailumaa 0 0 218 ± 41 0 218 ± 41 
PAH-maa, 
jossa seassa 1:1 
PJK:ta 

100 *) 3 312 ± 32 0 343 ± 34 

*) kuolleet 3 
vrk:n aikana pH 8,31 pH 7,88 pH 7,77 

 
 
Menetelmät 
 
Lierojen akuutti- ja lisääntymistestit  
 
Testi on tehty soveltaen standardimenetelmiä ISO 11268-1 ja 11268-2. Kontrollimaana 
(vertailumaa) käytettiin keinomaan ja Biolan-mustamulta -seosta (1:1 tilavuusmittana kostea 
multa + kuiva keinomaa). Testipurkkeihin lisättiin vettä 50 % vedenpidätykyvystä, kosteus 
tarkistettiin, purkit punnittiin ja lierot ruokittiin kerran viikossa. Lieroja oli 10 kpl/purkki, jossa 
näytemaata oli 300 g. Rinnakkaisia purkkeja oli 4 kpl. Testilämpötilana oli 20 ºC. 
Akuuttivaiheen kesto oli 4 viikkoa, jolloin aikuiset poistettiin. Lisääntymisvaiheen kesto oli 4 
viikkoa. 
 
Itävyystestit 
 
Testi perustuu ISO 17126 ja 11269-2 standardimenetelmiin ja USEPA testiohjeeseen 600/3-88-
029. Testiaika oli vihanneskrassille 5 d ja puna-apilalle 6 d. 40 siementä/malja. Testilämpötilana 
oli 20 ºC. Rinnakkaisia maljoja oli 3 kpl. Kontrolleja (seulottu pesty luonnonhiekka) oli 5 kpl.   
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LIITE 3 (1/3) PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalun laskentaperiaatteet 
Taulukko 3. PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalun laskentaperiaatteita (Muokattu lähteestä Sorvari ja Seppälä 2010). RISKIT 
ALAKRITEERI MUUTTUJA KUVAUS LASKENTATAPA 
Terveysriskin 
vähenemä 

Vaaraosamäärä (HQ, 
laaduton) 

Luku kuvaa yksilötason terveysriskien 
suuruutta ennen 
kunnostusta/kunnostuksen jälkeen 

, =     
missä c on PAH-yhdisteen i pitoisuus maaperässä ja CS PAH-yhdisteen i maaperän 
terveysriskejä kuvaava vertailuarvo 

 Vaaraindeksi (HI, 
laaduton) 

Luku kuvaa kokonaisterveysriskin 
suuruutta 

= ,   
Vaaraindeksi on siis yksittäisten PAH-yhdisteiden i vaaraosamäärien summa 

 Riskien vähenemä (%) Kuvaa kunnostusvaihtoehdossa 
saavutettavaa terveysriskien suhteellista 
vähenemää 

  ä ä [%] = 
, , ä

,
× 100 % 

 RVT (%/d) RiskinVähenemisTehokkuus. Luku kuvaa 
terveysriskien vähenemän ajallista 
tehokkuutta 

=
 ä ä [%]

ä   [ ]  

Ympäristöriskien 
vähenemä, maaperä 

Vaaraosamäärä (HQ, 
laaduton) 

Luku kuvaa maaperän ekologisten riskien 
yksilötason suuruutta ennen 
kunnostusta/kunnostuksen jälkeen 

, ä   =     
missä c on PAH-yhdisteen i pitoisuus maaperässä ja SRCeco PAH-yhdisteen i maaperän 
ekologisia riskejä kuvaava vertailuarvo  

 Vaaraindeksi (HI, 
laaduton) 

Luku kuvaa kokonaisriskin suuruutta 
maaperän ekologisille riskeille ä   = , ä    

Vaaraindeksi on siis yksittäisten PAH-yhdisteiden i vaaraosamäärien summa. 
 Riskien vähenemä (%) Kuvaa kunnostusvaihtoehdossa 

saavutettavaa maaperän ekologisten 
riskien suhteellista vähenemää 

ä     ä ä [%] = 
ä   , ä   , ä

ä   ,
× 100 % 

 
 RVT (%/d) RiskinVähenemisTehokkuus. Luku kuvaa 

maaperän ekologisten riskien vähenemän 
ajallista tehokkuutta 

=
 ä ä [%]

ä   [ ]  

Ympäristöriskien 
vähenemä, 
pohjavesi 

 EI HUOMIOITU  

 
 
 



 

 
 

LIITE 3 (2/3) PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalun laskentaperiaatteet 
Taulukko 4. PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalun laskentaperiaatteita (Muokattu lähteestä Sorvari ja Seppälä 2010). YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
ALAKRITEERI MUUTTUJA KUVAUS LASKENTATAPA 
Maan hävikki Puhtaan maan kulutus (m3) Kunnostuksessa menetetyn maa-aineksen 

määrä  
Muualta tuotu puhdas maa (m3) – kohteessa/muualla uudelleen käytetty kohteesta 
poistettu maa (m3). Muualta tuotua  puhdasta maa-ainesta ei huomioida, koska käsittely 
alkaa erillisestä käsittelypaikasta. Ainoastaan maa-aineksen hyötykäyttö huomioidaan. 

Pohjaveden hävikki  EI HUOMIOITU  
Energian käyttö Energian kulutus (asukas-

ekv) 
- diesel 
- öljy 
- maakaasu 
- sähkö  

Kunnostuksen eri työvaiheissa kulutetun 
energian määrä suhteutettuna 
keskimääräiseen energiankulutukseen 
asukasta kohden (Suomi). Työvaiheet: 
maan kaivu (EI HUOMIOITU), kuljetus 
(EI HUOMIOITU), käsittely; pohja-
veden käsittely (EI HUOMIOITU), 
jätteiden ja jäteveden poisto ja kuljetus 
(EI HUOMIOITU), puhtaan maan levitys 

Käsittely /tonni maata: 
nimellisteho (kW) * energian ominaiskulutus (MJ/kWh) / käsittelyteho (t/h) 
Kaivu: 
Kaivettavan maan määrä (t) * energiankulutus (MJ/t) 
Kuljetukset: 
Kuljetettavan maan määrä (t) * kuljetusmatka (km) * polttoaineen ominaiskulutus (MJ 
/ tkm) 

Ilmapäästöt Päästöt ilmaan (CH4, COx, 
SO2, PM, VOC, N2O, 
NOx) (asukas-ekv) 

Kunnostuksen eri työvaiheissa aiheutuvat 
päästöt ilmaan suhteutettuna 
keskimääräisiin päästöihin asukasta 
kohden (Suomi) 

Kuljetukset: Päästö (kg) = Kuljetettavan maan määrä (t) * kuljetusmatka (km) * 
ominaispäästö (g / tkm)) / 1000  
Kaivu: Päästö (kg)  = Kaivettavan maan määrä (t) / käsittelyteho (t/h) * nimellisteho 
kW * ominaispäästö (g/kW) 

Jätteiden 
muodostuminen 

Inertin jätteen määrä (m3) Kunnostuksessa syntyvien inertiksi 
jätteeksi luokiteltavien jätteiden määrä  

Arvio, riippuu kunnostusmenetelmästä 

 Orgaanisen jätteen määrä 
(m3) 

Kunnostuksessa syntyvien orgaanisten 
jätteiden määrä  

Arvio, riippuu kunnostusmenetelmästä 

 Tavanomaisen (epäorg.) 
jätteen määrä (m3) 

Kunnostuksessa syntyvien tavanom.  
jätteiksi luokitelt. jätteiden määrä 

Arvio, riippuu kunnostusmenetelmästä 

 Voimakkaasti 
pilaantuneiden maiden 
määrä (m3) 

Kunnostuksessa syntyvien voimakkaasti 
pilaantuneiden (ong.jäterajan alittavien) 
pilaantuneiden maa-ainesten määrä 

Arvio, riippuu kunnostusmenetelmästä 

 Ongelmajätteen määrä (m3) Kunnostuksessa syntyvien 
ongelmajätteiden määrä 

Arvio, riippuu kunnostusmenetelmästä 

 Jäteveden ja lietteen määrä 
(m3) 

Kunnostuksessa syntyvien, ei 
ongelmajätteeksi luokiteltavien jätevesien 
ja -lietteiden määrä  

Arvio, riippuu kunnostusmenetelmästä 

Tilan käyttö  EI HUOMIOITU  

 
 



 

 
 

LIITE 3 (3/3) PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalun laskentaperiaatteet 
Taulukko 5. PIRTU-ekotehokkuuslaskentatyökalun laskentaperiaatteita (Muokattu lähteestä Sorvari ja Seppälä 2010). KUSTANNUKSET 
ALAKRITEERI MUUTTUJA KUVAUS LASKENTATAPA 
Tutkimus- ja 
suunnittelukustannukset 

Kustannukset (€).  Tutkimuksista ja kunnostustyön 
suunnittelusta aiheutuvat kustannukset 
(mm. havaintoputkien asennus, 
näytteenotto, analyysit, raportointi, 
riskinarviointityö) 

Kaikille menetelmävaihtoehdoille sama, joten voidaan jättää huomioimatta. 

Puhdistamisen 
kustannukset 

Kustannukset (€) Pilaantuneen alueen kunnostustoimista 
aiheutuvat kustannukset (pilaantuneen 
maan ex situ -käsittely erillisessä 
käsittelypaikassa)   

Arvio (tiedot kerätty asiantuntijoilta), riippuu kunnostusmenetelmästä.  

Kunnostustyön 
seurannan kustannukset 

Kustannukset (€) Kunnostustyön aikana tehtävän 
kunnostustyön aikaisesta seurannasta 
aiheutuvat kustannukset (lähinnä 
näytteiden otto ja analysointi)  

Arvio (tiedot kerätty asiantuntijoilta), vaihtelee riippuen toteuttajasta, toteutustavasta, 
haitta-aineesta jne.  

Kuljetuskustannukset Kustannukset (€) Kunnostuksen edellyttämistä kuljetuksista 
aiheutuvat kustannukset (mm. PIMAt, 
öljyiset vedet, laitteistot, korvaava maa) 

EI HUOMIOITU 

Jätteiden 
käsittelykustannukset 

Kustannukset (€) Jätteiden lopullisesta käsittelystä 
aiheutuvat  kustannukset (lähinnä 
käsittelylaitosten ja kaatopaikkojen 
vastaanottomaksut) 

EI HUOMIOITU 

Yleiskustannukset Kustannukset (€) Rakennuttajan ja rakentajan 
yleiskustannukset 

EI HUOMIOITU 

 



 

 
 

LIITE 4 Pyreenin SRCeco-arvon laskeminen 
 
Pyreenin SRCeco-arvon laskeminen tehtiin käyttäen RIVM:n soveltamaa alustavaa 
riskinarviointimenettelyä (engl. preliminary risk assesment), jossa määritykseen käytetään eri 
eliölajien pyreenille määritettyjä NOEC- ja L(E)C50-arvoja. RIVM:n alustavaa 
riskinarviointimenettelyä käytetään, kun saatavilla on alle neljän eri taksonomiseen ryhmään 
kuuluvan eliölajin toksikologista dataa (Verbruggen et al. 2001). Pyreenin toksikologinen data 
on maalla eläville eliölajeille ja peräisin USEPA:n ECOTOX-tietokannasta 
(http://cfpub.epa.gov/ecotox/quick_query.htm). Taulukossa 6 on esitetty RIVM:n alustavaan 
riskinarviointimenettelyyn perustuvan SRCeco-arvon määrittämisen periaate maa- ja vesieliöille, 
minkä  mukaan  SRCeco-arvo määritettiin pyreenille. Pyreenin SRCeco-arvon laskemiseen valitut 
LC50- (engl. Lethal Concentration 50) ja NOEC-arvot on esitetty taulukoissa 7 ja 8. 
 
Taulukko 6. SRCeco-arvon määrittäminen maa- ja vesieliöille käyttäen RIVM:n alustavaan 
riskinarviointimenettelyyn perustuvaa menetelmää. Taulukko on muokattu lähteestä (Traas 
2001). 
Saatavilla oleva data Lisäkriteeri SRCeco-arvon pohjana Arvointikerroin 
Vain L(E)C50-arvot 
eikä NOEC-arvoja   

L(E)C50-arvojen 
geometrinen keskiarvo 

10** 

 1 NOEC-arvo 
saatavilla 

L(E)C50-arvojen geometrinen 
keskiarvo/10 < NOEC-arvojen 
geometrinen keskiarvo 

L(E)C50-arvojen 
geometrinen keskiarvo 

10** 

  L(E)C50-arvojen geometrinen 
keskiarvo/10  NOEC-arvojen 
geometrinen keskiarvo 

NOEC-arvojen 
geometrinen keskiarvo 

1 

**Arviointikertoimena käytetään lukua 10, ellei parempaa estimaattia (esimerkiksi tietokanta-
analyysistä) ole saatavilla. 
  
Pyreenin SRCeco-arvoksi saatiin näin 13 mg/kg. 
 
 
Taulukko 7. Pyreenin SRCeco-arvon laskemiseen käytetyt NOEC-arvot. 
Eliö Taksonominen ryhmä NOEC Yksikkö 
Folsomia candida (hyppyhäntäinen) Insecta 47 * mg/kg dry soil 
Folsomia fimetaria (hyppyhäntäinen) Insecta 15 ** mg/kg dry soil 
Folsomia fimetaria (hyppyhäntäinen) Insecta 13 *** mg/kg dry weight 
Enchytraeus crypticus (liero) Annelida 18 mg/kg dry weight 
Eisenia veneta (liero) Annelida 29 mg/kg dry weight 
*Geometrinen keskiarvo NOEC-arvoille 50, 5, 200 ja 100 mg/kg dry soil 

 **Geometrinen keskiarvo NOEC-arvoille 15, 15 ja 15 mg/kg dry soil 
  ***Geometrinen keskiarvo NOEC-arvoille 13, 13 ja 13 mg/kg dry weight 

   
Taulukko 8. Pyreenin SRCeco-arvon laskemiseen käytetyt LC50-arvot. 
Eliö Taksonominen ryhmä LC50 Yksikkö 
Folsomia fimetaria (hyppyhäntäinen) Insecta 53 * mg/kg dry weight 
Folsomia fimetaria (hyppyhäntäinen) Insecta 70 ** mg/kg dry soil 
Folsomia candida (hyppyhäntäinen) Insecta 250 *** mg/kg dry soil 
Eisenia veneta (liero) Annelida 155 mg/kg dry weight 
Lumbricus rubellus (liero) Annelida 283 mg/kg 
*Geometrinen keskiarvo LC50-arvoille 53, 53, 74, 44, 49, 50 ja 53 mg/kg dry weight 

 **Geometrinen keskiarvo LC50-arvoille 53, 75, 63, 79 ja 82 mg/kg dry soil 
 ***Geometrinen keskiarvo LC50-arvoille 250 ja 250 mg/kg dry soil 

  



 

 
 

LIITE 5 Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen PAH-pitoisuudet sieni- 
(sieni/PJK/+O2) ja kontrolliaumassa (PJK/+O2) 
Taulukko 9. PAH-pitoisuudet vuoden 2011 kenttäkokeen sieni- (+) ja kontrolliaumassa (-) 
ennen PJK-laimennosta, ennen käsittelyä (0 kk). Pitoisuudet ennen laimennosta laskettiin 
kertomalla alla olevan taulukon 10 pitoisuudet kahdella. 
Maan PAH-alkupitoisuudet 
ennen 1:1 PJK-laimennosta - Arom. Konsentraatio mg/kg 

0 kk  renkaat (+)a (+)b (+)keskiarvo (-)a (-)b (-)keskiarvo 
Naftaleeni 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Asenaftyleeni 2 6,8 8,2 7,5 7 9,4 8,2 
Asenafteeni 2 44 110 77 46 176 111 
Fluoreeni 2 22 13,4 17,7 14,2 12,8 13,5 
Fenantreeni 3 82 26 54 32 22 27 
Antraseeni 3 26 22 24 22 26 24 
Fluoranteeni 3 1560 1560 1560 1400 1680 1540 
Pyreeni 4 920 920 920 820 980 900 
Bentso[a]antraseeni 4 62 62 62 62 62 62 
Kryseeni 4 72 70 71 74 74 74 
Bentso[b]fluoranteeni 4 22 22 22 16,8 18,6 17,7 
Bentso[k]fluoranteeni 4 17,6 18,6 18,1 20 15,2 17,6 
Bentso[a]pyreeni 5 10,2 11,2 10,7 11 11,2 11,1 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 5 5,2 5 5,1 5,2 5,4 5,3 
Dibentso[a,h]antraseeni 5 2,2 1,74 1,97 2 2,2 2,1 
Bentso[ghi]peryleeni 6 3,2 3,2 3,2 3,4 3 3,2 
  2855,4 2853,5 2854,5 2535,8 3098,0 2816,9 
                              2835,7 
Taulukko 10. PAH-pitoisuudet vuoden 2011 kenttäkokeen sieni- (+) ja kontrolliaumassa (-) 
PJK-laimennoksen jälkeen, ennen käsittelyä (0 kk). 
Maan PAH-alkupitoisuudet 
1:1 PJK-laimennoksen 
jälkeen - Arom. 

Konsentraatio mg/kg 

0 kk renkaat (+)a (+)b (+)keskiarvo (-)a (-)b (-)keskiarvo 
Naftaleeni 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Asenaftyleeni 2 3,4 4,1 3,75 3,5 4,7 4,1 
Asenafteeni 2 22 55 38,5 23 88 55,5 
Fluoreeni 2 11 6,7 8,85 7,1 6,4 6,75 
Fenantreeni 3 41 13 27 16 11 13,5 
Antraseeni 3 13 11 12 11 13 12 
Fluoranteeni 3 780 780 780 700 840 770 
Pyreeni 4 460 460 460 410 490 450 
Bentso[a]antraseeni 4 31 31 31 31 31 31 
Kryseeni 4 36 35 35,5 37 37 37 
Bentso[b]fluoranteeni 4 11 11 11 8,4 9,3 8,85 
Bentso[k]fluoranteeni 4 8,8 9,3 9,05 10 7,6 8,8 
Bentso[a]pyreeni 5 5,1 5,6 5,35 5,5 5,6 5,55 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 5 2,6 2,5 2,55 2,6 2,7 2,65 
Dibentso[a,h]antraseeni 5 1,1 0,87 0,985 1 1,1 1,05 
Bentso[ghi]peryleeni 6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 
  1427,8 1426,9 1427,3 1268,0 1549,1 1408,6 
                            1417,9 
Taulukko 11. PAH-pitoisuudet vuoden 2011 kenttäkokeen sieni- (+) ja kontrolliaumassa (-) 
käsittelyn jälkeen (3 kk). 
Maan PAH-pitoisuuudet 
sieni- ja kontrollikäsittelyn 
jälkeen - Arom. 

Konsentraatio mg/kg 

3 kk renkaat (+)a (+)b (+)keskiarvo (-)a (-)b (-)keskiarvo 
Naftaleeni 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Asenaftyleeni 2 2,4 2,2 2,3 2,6 2,1 2,35 
Asenafteeni 2 0,4 0,32 0,36 0,44 0,41 0,425 
Fluoreeni 2 0,42 0,38 0,4 0,47 0,39 0,43 
Fenantreeni 3 0,64 0,56 0,6 0,9 0,69 0,795 
Antraseeni 3 3,7 3,3 3,5 3,9 3,2 3,55 
Fluoranteeni 3 38 13 25,5 29 17 23 
Pyreeni 4 31 13 22 27 18 22,5 
Bentso[a]antraseeni 4 7,4 4,3 5,85 6,4 4,7 5,55 
Kryseeni 4 12 8,8 10,4 11 8,9 9,95 
Bentso[b]fluoranteeni 4 5,5 4,6 5,05 7,2 4,9 6,05 
Bentso[k]fluoranteeni 4 4,6 4,3 4,45 4,8 3,6 4,2 
Bentso[a]pyreeni 5 4,2 3,2 3,7 4,5 3,7 4,1 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 5 2,3 2 2,15 2,4 2,1 2,25 
Dibentso[a,h]antraseeni 5 1 1 1 1,3 1,4 1,35 
Bentso[ghi]peryleeni 6 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,25 
  115,0 62,4 88,7 103,4 72,5 88,0 
                             88,3 



 

 
 

LIITE 6 PIRTU-ekotehokkuuslaskelmissa käytetyt tiedot 
ilmapäästöistä ja energian kulutuksesta 
 
 
Taulukko 12. Työkoneiden keskimääräiset päästökertoimet 2003 (kaivinkone). (Lähde PIRTU-
laskentatyökalu) 
  Keskim. 
  nimellisteho CH4 CO CO2 NMHC(VOC) N2O NOx Part. SO2 Kulutus Energia 
  kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh MJ/kWh 
Kaivukoneet, 
tela-alustaiset 104 0,041 3,9 809 1,5 0,022 11 0,9 0,89 253 11 

 
 
Taulukko 13. Termisen käsittelyn päästöt ilmaan. (Lähde Sarivaara 2011) 

  
Keskimäärin 
kg/t maata   

CO2 61   

NOX 0,210   

SO2 0,024   

CO 0,008   

HCl 0,031   

Hiukkaset 0,023   

CH4   

NMVOC   

N2O   

Raskaan polttoöljyn kulutus 920 MJ/t maata 
 
 
Taulukko 14. Stabilointiprosessin päästöt ilmaan. Stabilointilaitteiston energianlähteenä 
olevan dieselkäyttöisen aggregaatin keskimääräiset päästökertoimet (oletuksena, että laitteiston 
päästöt suhteessa tehoon samoja kuin kaivinkoneella, sillä aggregaattien yksikköpäästötietoja ei 
ollut saatavilla). (Lähde PIRTU-laskentatyökalu) 
  Keskim. 
  nimellisteho CH4 CO CO2 NMHC(VOC) N2O NOx Part. SO2 Kulutus Energia 
  kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh MJ/kWh 

Aggregaatti 312 0,041 3,9 809 1,5 0,022 11 0,9 0,89 253 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LIITE 7 Käsittelyvaihtoehtojen VE-3 – VE-5 ilmapäästöt (CO2-
muodostuminen) laboratoriokokeen perusteella 
 
Taulukko 15. PAH-maalla tehdyn 800 g mittakaavan laboratoriokokeen PAH-pitoisuudet ennen 
käsittelyä sekä kontrollikäsittelyn (PJK/+O2) jälkeen. 

mg/kg dm Ennen käsittelyä 
Käsittelyn jälkeen 

Kontrolli (PJK/+O2) 

Naftaleeni < 0.2 < 0.2 

Asenaftyleeni 13 5,5 

Asenafteeni 270 19 

Fluoreeni 170 8,0 

Fenantreeni 570 8,0 

Antraseeni 59 8,6 

Fluoranteeni 1300 410 

Pyreeni 780 440 

Bentso[a]antraseeni 56 34 

Kryseeni 63 44 

Bentso[b]fluoranteeni 13 14 

Bentso[k]fluoranteeni 15 12 

Bentso[a]pyreeni 9,4 8,7 

Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 5,1 4,5 

Dibentso[a,h]antraseeni 2,1 1,8 

Bentso[ghi]peryleeni 3,2 2,9 

16 PAH summa 3400 1000 

 
Taulukko 16. Biologisten käsittelyvaihtoehtojen VE-3 – VE-5 hiilidioksidin (CO2) 
muodostumisen korrelaatiolaskut ja laskentaperiaatteet. 
 

Laskettava Laskentaperiaate/lisätietoa 
VE-3, VE-4 ja VE-5 

PJK/+O2 

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
O  
 
8
0
0
g 

( ) (mg) = ( )
× ( )  2720 

( ) (mg) ( )
× ( )  800 

( ) (mg) = ( ) ( )  1920 

 ( ) (g) 
 1,92 

Kokonais-CO2-tuotto (g) 

Hiilidioksidianalysaattorin 
tulosten perusteella saatu, 3 kk 
kokeen aikana (88 d) 
muodostunut kokonais-
hiilidioksidimäärä 

16,133 

CO2-tuottokerroin  
(g CO2/ g PAHhajonnut) 

=
( )

( ) (g)
 8,403 

K
E
N
T
T
Ä 
 
2
0
0 
t 

( ) (kg)  = ( )
× ( )  283,6 

( ) (kg) = ( )
× ( )  17,6 

( ) (kg) = ( ) ( )  266 

Kokonais-CO2-tuotto (kg) 
 

= ( ) ( ) ×
  (labra) 
 

2235 



 

 
 

LIITE 8 Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen maa-aumojen 
Phanerochaete velutina -sienen DNA-kopioluku sekä gram-
negatiivisten ja gram-positiivisten bakteerien PAH-hajotusgeenien 
lukumäärä kokeen aikana 
 

 
Kuva 3. Vuoden 2011 Forssan kenttäkokeen Phanerochaete velutina -sienen DNA-kopioluku 
(kuvaa sienen määrää kvantitatiivisesti) PAH-aumoissa kokeen aikana. Punainen ”inoculum” 
viittaa aktiivisesti ilmastettuun sieniaumaan (sieni/PJK/+O2) ja sininen ”no inoculum” 
aktiivisesti ilmastettuun kontrolliaumaan (PJK/+O2). Vihreä viiva on määritysraja. Analyysit 
tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa (Helsinki). 
 
 
 
 

 
Kuva 4. Vuoden 2011 Forssan kenttäkokeen bakteerien PAH-hajotusgeenien lukumäärä PAH-
aumoissa kokeen aikana; gram-negatiiviset ja gram-positiiviset bakteerit on määritetty erikseen. 
Punainen ”inoculum” viittaa aktiivisesti ilmastettuun sieniaumaan (sieni/PJK/+O2) ja sininen 
”no inoculum” aktiivisesti ilmastettuun kontrolliaumaan (PJK/+O2). Vihreä viiva on 
määritysraja. Analyysit tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa (Helsinki). 
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LIITE 9 (1/2) Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen maa-aumojen 
kuivapainot, pH-arvot, TOC-arvot, hehkutushäviöt sekä lämpötilat  

 
Kuva 5. Vuoden 2011 Forssan kenttäkokeen PAH-aumojen kuivapainot kokeen aikana. 
PAH11+/AI tarkoittaa aktiivisesti ilmastettua sieniaumaa (sieni/PJK/+O2) ja PAH11–/AI 
aktiivisesti ilmastettua kontrolliaumaa (PJK/+O2). Analyysit tehtiin Suomen 
ympäristökeskuksessa (Helsinki). 
 
 

 
Kuva 6. Vuoden 2011 Forssan kenttäkokeen PAH-aumojen pH-arvot kokeen aikana. 
PAH11+/AI tarkoittaa aktiivisesti ilmastettua sieniaumaa (sieni/PJK/+O2) ja PAH11–/AI 
aktiivisesti ilmastettua kontrolliaumaa (PJK/+O2). Analyysit tehtiin Suomen 
ympäristökeskuksessa (Helsinki). 
 

 
Kuva 7. Vuoden 2011 Forssan kenttäkokeen PAH-aumojen orgaaniset kokonaishiilipitoisuudet 
(TOC) kokeen aikana. PAH11+/AI tarkoittaa aktiivisesti ilmastettua sieniaumaa 
(sieni/PJK/+O2) ja PAH11–/AI aktiivisesti ilmastettua kontrolliaumaa (PJK/+O2). Kenttäkokeen 
aloitushetkeltä (0 kk) ei ole TOC-arvoja. Analyysit tehtiin SGS Inspection Services Oy:ssa 
(Kotka). 
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LIITE 9 (2/2) Vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen maa-aumojen 
kuivapainot, pH-arvot, TOC-arvot, hehkutushäviöt sekä lämpötilat  
 

 
Kuva 8. Vuoden 2011 Forssan kenttäkokeen PAH-aumojen orgaanisen aineksen määrää 
kuvastavat hehkutushäviöt kokeen aikana. PAH11+/AI tarkoittaa aktiivisesti ilmastettua 
sieniaumaa (sieni/PJK/+O2) ja PAH11–/AI aktiivisesti ilmastettua kontrolliaumaa (PJK/+O2). 
Analyysit tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa (Helsinki). 
 
 

 
Kuva 9. Vuoden 2011 Forssan kenttäkokeen PAH-aumojen ja koehallin lämpötilat kokeen 
aikana. PAH11+/AI tarkoittaa aktiivisesti ilmastettua sieniaumaa (sieni/PJK/+O2) ja     
PAH11–/AI aktiivisesti ilmastettua kontrolliaumaa (PJK/+O2). Lämpötiladata on peräisin maa-
aumoihin ja halliin sijoitetuista lämpötilaloggereista. 
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LIITE 10 (1/3) Ekotehokkuustarkastelun eri käsittelyvaihtoehdoille 
lasketut riskiluvut (HQ:t ja HI:t), riskinvähenemät ja RVT:t 
 
Taulukko 17. VE-0 Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus (oletettu käsittelyn kesto 10950 d). 
Ekologiset riskit SRCeco 

mg/kg soil 
C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 17 0,2 0,2 0,01 0,01 
Fenantreeni 31 40,5 40,5 1,31 1,31 
Antraseeni 1,6 24,0 24,0 15,00 15,00 
Fluoranteeni 260 1550,0 1550,0 5,96 5,96 
Pyreeni 13 910,0 910,0 70,00 70,00 
Bentso[a]antraseeni 2,5 62,0 62,0 24,80 24,80 
Kryseeni 35 72,5 72,5 2,07 2,07 
Bentso[k]fluoranteeni 38 17,9 17,9 0,47 0,47 
Bentso[a]pyreeni 7 10,9 10,9 1,56 1,56 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 1,9 5,2 5,2 2,74 2,74 
Bentso[g,h,i]peryleeni 33 3,2 3,2 0,10 0,10 

124,01 124,01 0 0 

Terveysriskit CS mg/kg C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 25614,0 0,2 0,2 7,81E-06 7,81E-06 
Asenaftyleeni 32017,5 7,9 7,9 2,45E-04 2,45E-04 
Asenafteeni 320175,4 94,0 94,0 2,94E-04 2,94E-04 
Fluoreeni 25614,0 15,6 15,6 6,09E-04 6,09E-04 
Fenantreeni 25614,0 40,5 40,5 1,58E-03 1,58E-03 
Antraseeni 25614,0 24,0 24,0 9,37E-04 9,37E-04 
Fluoranteeni 32017,5 1550,0 1550,0 4,84E-02 4,84E-02 
Pyreeni 320175,4 910,0 910,0 2,84E-03 2,84E-03 
Bentso[a]antraseeni 3201,8 62,0 62,0 1,94E-02 1,94E-02 
Kryseeni 32017,5 72,5 72,5 2,26E-03 2,26E-03 
Bentso[b]fluoranteeni 3201,8 19,9 19,9 6,20E-03 6,20E-03 
Bentso[k]fluoranteeni 3201,8 17,9 17,9 5,58E-03 5,58E-03 
Bentso[a]pyreeni 320,2 10,9 10,9 3,40E-02 3,40E-02 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 3201,8 5,2 5,2 1,62E-03 1,62E-03 
Dibentso[a,h]antraseeni 320,2 2,0 2,0 6,36E-03 6,36E-03 
Bentso[ghi]peryleeni 19210,5 3,2 3,2 1,67E-04 1,67E-04 

0,127 0,127 0 0 

 
Taulukko 18. VE-1 Terminen käsittely (oletettu käsittelyn kesto 0,083 d). 
Ekologiset riskit SRCeco 

mg/kg soil 
C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 17 0,2 2,00E-05 0,01 1,18E-06 
Fenantreeni 31 40,5 4,05E-03 1,31 1,31E-04 
Antraseeni 1,6 24,0 2,40E-03 15,00 1,50E-03 
Fluoranteeni 260 1550,0 1,55E-01 5,96 5,96E-04 
Pyreeni 13 910,0 9,10E-02 70,00 7,00E-03 
Bentso[a]antraseeni 2,5 62,0 6,20E-03 24,80 2,48E-03 
Kryseeni 35 72,5 7,25E-03 2,07 2,07E-04 
Bentso[k]fluoranteeni 38 17,9 1,79E-03 0,47 4,70E-05 
Bentso[a]pyreeni 7 10,9 1,09E-03 1,56 1,56E-04 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 1,9 5,2 5,20E-04 2,74 2,74E-04 
Bentso[g,h,i]peryleeni 33 3,2 3,20E-04 0,10 9,70E-06 

124,01 0,0124 99,99 1199,9 

Terveysriskit CS mg/kg C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 25614,0 0,2 2,00E-05 7,81E-06 7,81E-10 
Asenaftyleeni 32017,5 7,9 7,85E-04 2,45E-04 2,45E-08 
Asenafteeni 320175,4 94,0 9,40E-03 2,94E-04 2,94E-08 
Fluoreeni 25614,0 15,6 1,56E-03 6,09E-04 6,09E-08 
Fenantreeni 25614,0 40,5 4,05E-03 1,58E-03 1,58E-07 
Antraseeni 25614,0 24,0 2,40E-03 9,37E-04 9,37E-08 
Fluoranteeni 32017,5 1550,0 1,55E-01 4,84E-02 4,84E-06 
Pyreeni 320175,4 910,0 9,10E-02 2,84E-03 2,84E-07 
Bentso[a]antraseeni 3201,8 62,0 6,20E-03 1,94E-02 1,94E-06 
Kryseeni 32017,5 72,5 7,25E-03 2,26E-03 2,26E-07 
Bentso[b]fluoranteeni 3201,8 19,9 1,99E-03 6,20E-03 6,20E-07 
Bentso[k]fluoranteeni 3201,8 17,9 1,79E-03 5,58E-03 5,58E-07 
Bentso[a]pyreeni 320,2 10,9 1,09E-03 3,40E-02 3,40E-06 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 3201,8 5,2 5,20E-04 1,62E-03 1,62E-07 
Dibentso[a,h]antraseeni 320,2 2,0 2,04E-04 6,36E-03 6,36E-07 
Bentso[ghi]peryleeni 19210,5 3,2 3,20E-04 1,67E-04 1,67E-08 

0,127 1,27E-05 99,99 1199,9 



 

 
 

LIITE 10 (2/3) Ekotehokkuustarkastelun eri käsittelyvaihtoehdoille 
lasketut riskiluvut (HQ:t ja HI:t), riskinvähenemät ja RVT:t 
 
Taulukko 19. VE-2 Bitumitabilointi (oletettu käsittelyn kesto 100 d). 
Ekologiset riskit SRCeco 

mg/kg soil 
C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 17 0,2 0,0 0,01 0 
Fenantreeni 31 40,5 0,0 1,31 0 
Antraseeni 1,6 24,0 0,0 15,00 0 
Fluoranteeni 260 1550,0 0,0 5,96 0 
Pyreeni 13 910,0 0,0 70,00 0 
Bentso[a]antraseeni 2,5 62,0 0,0 24,80 0 
Kryseeni 35 72,5 0,0 2,07 0 
Bentso[k]fluoranteeni 38 17,9 0,0 0,47 0 
Bentso[a]pyreeni 7 10,9 0,0 1,56 0 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 1,9 5,2 0,0 2,74 0 
Bentso[g,h,i]peryleeni 33 3,2 0,0 0,10 0 

124,01 0 100 1 

Terveysriskit CS mg/kg C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 25614,0 0,2 0,0 7,81E-06 0 
Asenaftyleeni 32017,5 7,9 0,0 2,45E-04 0 
Asenafteeni 320175,4 94,0 0,0 2,94E-04 0 
Fluoreeni 25614,0 15,6 0,0 6,09E-04 0 
Fenantreeni 25614,0 40,5 0,0 1,58E-03 0 
Antraseeni 25614,0 24,0 0,0 9,37E-04 0 
Fluoranteeni 32017,5 1550,0 0,0 4,84E-02 0 
Pyreeni 320175,4 910,0 0,0 2,84E-03 0 
Bentso[a]antraseeni 3201,8 62,0 0,0 1,94E-02 0 
Kryseeni 32017,5 72,5 0,0 2,26E-03 0 
Bentso[b]fluoranteeni 3201,8 19,9 0,0 6,20E-03 0 
Bentso[k]fluoranteeni 3201,8 17,9 0,0 5,58E-03 0 
Bentso[a]pyreeni 320,2 10,9 0,0 3,40E-02 0 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 3201,8 5,2 0,0 1,62E-03 0 
Dibentso[a,h]antraseeni 320,2 2,0 0,0 6,36E-03 0 
Bentso[ghi]peryleeni 19210,5 3,2 0,0 1,67E-04 0 

0,127 0 100 1 

 
Taulukko 20. VE-3 Sieni/PJK/+O2 -käsittely (oletettu käsittelyn kesto 90 d). 
Ekologiset riskit SRCeco 

mg/kg soil 
C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 17 0,2 0,2 0,01 0,01 
Fenantreeni 31 40,5 0,6 1,31 0,02 
Antraseeni 1,6 24,0 3,5 15,00 2,19 
Fluoranteeni 260 1550,0 25,5 5,96 0,10 
Pyreeni 13 910,0 22,0 70,00 1,69 
Bentso[a]antraseeni 2,5 62,0 5,9 24,80 2,34 
Kryseeni 35 72,5 10,4 2,07 0,30 
Bentso[k]fluoranteeni 38 17,9 4,5 0,47 0,12 
Bentso[a]pyreeni 7 10,9 3,7 1,56 0,53 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 1,9 5,2 2,2 2,74 1,13 
Bentso[g,h,i]peryleeni 33 3,2 1,2 0,10 0,04 

124,01 8,46 93,18 1,04 

Terveysriskit CS mg/kg C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 25614,0 0,2 0,2 7,81E-06 7,81E-06 
Asenaftyleeni 32017,5 7,9 2,3 2,45E-04 7,18E-05 
Asenafteeni 320175,4 94,0 0,4 2,94E-04 1,12E-06 
Fluoreeni 25614,0 15,6 0,4 6,09E-04 1,56E-05 
Fenantreeni 25614,0 40,5 0,6 1,58E-03 2,34E-05 
Antraseeni 25614,0 24,0 3,5 9,37E-04 1,37E-04 
Fluoranteeni 32017,5 1550,0 25,5 4,84E-02 7,96E-04 
Pyreeni 320175,4 910,0 22,0 2,84E-03 6,87E-05 
Bentso[a]antraseeni 3201,8 62,0 5,9 1,94E-02 1,83E-03 
Kryseeni 32017,5 72,5 10,4 2,26E-03 3,25E-04 
Bentso[b]fluoranteeni 3201,8 19,9 5,1 6,20E-03 1,58E-03 
Bentso[k]fluoranteeni 3201,8 17,9 4,5 5,58E-03 1,39E-03 
Bentso[a]pyreeni 320,2 10,9 3,7 3,40E-02 1,16E-02 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 3201,8 5,2 2,2 1,62E-03 6,72E-04 
Dibentso[a,h]antraseeni 320,2 2,0 1,0 6,36E-03 3,12E-03 
Bentso[ghi]peryleeni 19210,5 3,2 1,2 1,67E-04 6,25E-05 

0,127 0,021 83,13 0,92 



 

 
 

LIITE 10 (3/3) Ekotehokkuustarkastelun eri käsittelyvaihtoehdoille 
lasketut riskiluvut (HQ:t ja HI:t), riskinvähenemät ja RVT:t 
 
Taulukko 21. VE-4 Sieni/PJK/–O2 -käsittely (oletettu käsittelyn kesto 90 d). 
Ekologiset riskit SRCeco 

mg/kg soil 
C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 17 0,2 0,2 0,01 0,01 
Fenantreeni 31 40,5 0,6 1,31 0,02 
Antraseeni 1,6 24,0 3,5 15,00 2,19 
Fluoranteeni 260 1550,0 25,5 5,96 0,10 
Pyreeni 13 910,0 22,0 70,00 1,69 
Bentso[a]antraseeni 2,5 62,0 5,9 24,80 2,34 
Kryseeni 35 72,5 10,4 2,07 0,30 
Bentso[k]fluoranteeni 38 17,9 4,5 0,47 0,12 
Bentso[a]pyreeni 7 10,9 3,7 1,56 0,53 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 1,9 5,2 2,2 2,74 1,13 
Bentso[g,h,i]peryleeni 33 3,2 1,2 0,10 0,04 

124,01 8,46 93,18 1,04 

Terveysriskit CS mg/kg C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 25614,0 0,2 0,2 7,81E-06 7,81E-06 
Asenaftyleeni 32017,5 7,9 2,3 2,45E-04 7,18E-05 
Asenafteeni 320175,4 94,0 0,4 2,94E-04 1,12E-06 
Fluoreeni 25614,0 15,6 0,4 6,09E-04 1,56E-05 
Fenantreeni 25614,0 40,5 0,6 1,58E-03 2,34E-05 
Antraseeni 25614,0 24,0 3,5 9,37E-04 1,37E-04 
Fluoranteeni 32017,5 1550,0 25,5 4,84E-02 7,96E-04 
Pyreeni 320175,4 910,0 22,0 2,84E-03 6,87E-05 
Bentso[a]antraseeni 3201,8 62,0 5,9 1,94E-02 1,83E-03 
Kryseeni 32017,5 72,5 10,4 2,26E-03 3,25E-04 
Bentso[b]fluoranteeni 3201,8 19,9 5,1 6,20E-03 1,58E-03 
Bentso[k]fluoranteeni 3201,8 17,9 4,5 5,58E-03 1,39E-03 
Bentso[a]pyreeni 320,2 10,9 3,7 3,40E-02 1,16E-02 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 3201,8 5,2 2,2 1,62E-03 6,72E-04 
Dibentso[a,h]antraseeni 320,2 2,0 1,0 6,36E-03 3,12E-03 
Bentso[ghi]peryleeni 19210,5 3,2 1,2 1,67E-04 6,25E-05 

0,127 0,021 83,13 0,92 

 
Taulukko 22. VE-5 PJK/+O2 -käsittely (oletettu käsittelyn kesto 90 d). 
Ekologiset riskit SRCeco 

mg/kg soil 
C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 17 0,2 0,2 0,01 0,01 
Fenantreeni 31 40,5 0,8 1,31 0,03 
Antraseeni 1,6 24,0 3,6 15,00 2,22 
Fluoranteeni 260 1550,0 23,0 5,96 0,09 
Pyreeni 13 910,0 22,5 70,00 1,73 
Bentso[a]antraseeni 2,5 62,0 5,6 24,80 2,22 
Kryseeni 35 72,5 10,0 2,07 0,28 
Bentso[k]fluoranteeni 38 17,9 4,2 0,47 0,11 
Bentso[a]pyreeni 7 10,9 4,1 1,56 0,59 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 1,9 5,2 2,3 2,74 1,18 
Bentso[g,h,i]peryleeni 33 3,2 1,3 0,10 0,04 

124,01 8,50 93,15 1,03 

Terveysriskit CS mg/kg C mg/kg 
ennen_ka 

C mg/kg 
jälkeen_ka 

HQ ennen HQ jälkeen Riskin- 
vähenemä % 

RVT 
(%/d) 

Naftaleeni 25614,0 0,2 0,2 7,81E-06 7,81E-06 
Asenaftyleeni 32017,5 7,9 2,4 2,45E-04 7,34E-05 
Asenafteeni 320175,4 94,0 0,4 2,94E-04 1,33E-06 
Fluoreeni 25614,0 15,6 0,4 6,09E-04 1,68E-05 
Fenantreeni 25614,0 40,5 0,8 1,58E-03 3,10E-05 
Antraseeni 25614,0 24,0 3,6 9,37E-04 1,39E-04 
Fluoranteeni 32017,5 1550,0 23,0 4,84E-02 7,18E-04 
Pyreeni 320175,4 910,0 22,5 2,84E-03 7,03E-05 
Bentso[a]antraseeni 3201,8 62,0 5,6 1,94E-02 1,73E-03 
Kryseeni 32017,5 72,5 10,0 2,26E-03 3,11E-04 
Bentso[b]fluoranteeni 3201,8 19,9 6,1 6,20E-03 1,89E-03 
Bentso[k]fluoranteeni 3201,8 17,9 4,2 5,58E-03 1,31E-03 
Bentso[a]pyreeni 320,2 10,9 4,1 3,40E-02 1,28E-02 
Indeno[1,2,3-cd]pyreeni 3201,8 5,2 2,3 1,62E-03 7,03E-04 
Dibentso[a,h]antraseeni 320,2 2,0 1,4 6,36E-03 4,22E-03 
Bentso[ghi]peryleeni 19210,5 3,2 1,3 1,67E-04 6,51E-05 

0,127 0,024 81,22 0,90 



 

 
 

LIITE 11 Käsittelyvaihtoehtojen hyvyysluvut riskeille, 
ympäristövaikutuksille ja kustannuksille sekä ekotehokkuutta 
ilmaisevat kokonaishyvyysluvut 
 
 
Taulukko 23. Eri käsittelyvaihtoehtojen hyvyysluvut riskeille, ympäristövaikutuksille ja 
kustannuksille sekä kokonaishyvyysluvut. VE-0 vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus, VE-1 
terminen käsittely, VE-2 bitumistabilointi, VE-3a ilmastettu sienikäsittely omalla 
sienisiirrostussuhteella, VE-3b ilmastettu sienikäsittely käsittelijän sienisiirrostussuhteella,   
VE-4a ilmastamaton sienikäsittely omalla sienisiirrostussuhteella, VE-4b ilmastamaton 
sienikäsittely käsittelijän sienisiirrostussuhteella, VE-5 ilmastettu PJK-käsittely. 
Riskit (riskinvähenemät & 
RVT), skaalattu 

Paino-
kerroin VE-0 VE-1 VE-2 VE-3a VE-3b VE-4a VE-4b VE-5 

Terveysriskien vähenemä 0,25 0,00 99,99 100,00 83,13 83,13 83,13 83,13 81,22 
Maaperän ekologisten riskien 
vähenemä 0,25 0,00 99,99 100,00 93,18 93,18 93,18 93,18 93,15 

RVT, terveysriskit 0,25 0,00 100,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
RVT, maaperän ekologiset riskit 0,25 0,00 100,00 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Hyvyysluku, riskit  0,00 99,995 50,04 44,12 44,12 44,12 44,12 43,63 

          
Ympäristövaikutukset, 
skaalattu 

Paino-
kerroin VE-0 VE-1 VE-2 VE-3a VE-3b VE-4a VE-4b VE-5 

Hyötykäytettävän maa-aineksen 
määrä 0,25 0,00 0,00 2,08 100,00 89,58 100,00 89,58 81,25 

Energian kulutus 0,25 100,00 21,88 95,23 0,00 0,00 99,05 99,05 0,00 
Ilmapäästöt 0,25 100,00 0,00 84,20 76,89 76,89 76,89 76,89 76,89 
Jätteen muodostuminen 0,25 71,38 100,00 69,89 0,00 7,43 0,00 7,43 13,38 
Hyvyysluku, 
ympäristövaikutukset  67,84 30,47 62,85 44,22 43,48 68,98 68,24 42,88 

          

Kustannukset, skaalattu Paino-
kerroin VE-0 VE-1 VE-2 VE-3a VE-3b VE-4a VE-4b VE-5 

Kokonaiskustannukset 1 88 86 85 0 56 12 68 100 

Hyvyysluku, kustannukset  88 86 85 0 56 12 68 100 

          

Hyvyysluku Paino-
kerroin VE-0 VE-1 VE-2 VE-3a VE-3b VE-4a VE-4b VE-5 

Riskit 0,333 0,00 99,995 50,04 44,12 44,12 44,12 44,12 43,63 
Ympäristövaikutukset 0,333 67,84 30,47 62,85 44,22 43,48 68,98 68,24 42,88 
Kustannukset 0,333 88 86 85 0 56 12 68 100 

Kokonaishyvyysluku  51,95 72,30 65,87 29,45 47,72 41,77 60,04 62,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LIITE 12 (1/6) Käsittelyvaihtoehtojen ekotehokkuuslaskentatiedot (PIRTU) 
 
 
Taulukko 24. VE-0 eli vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus. 
RISKIT Perustelut/lisätietoa 

PAH-pitoisuus ENNEN 
mg/kg 

PAH-pitoisuus KÄSITTELYN 
JÄLKEEN mg/kg 

Oletuksena on, että PAH-pitoisuudet eivät muutu käsittelyn aikana eli riskit 
pysyvät vakiona käsittelyjakson ajan. 

2835,7 2835,7   
Terveysriskit Vain terveysriskien (MPR-arvoista muunnetut maaperän pitoisuudet CS) 

suhteellinen prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Vaaraindeksi 
ennen 

Vaaraindeksi 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d RVT eli riskinvähenemistehokkuus on suhteellinen riskinvähenemä 
jaettuna käsittelyn kestolla (d). Kaatopaikkasijoituksen oletettu kesto on   

30 vuotta eli 10950 d. 
0,127 0,127 0 0 

Ekologiset riskit, maaperä Vain maaperän ekologisten riskien (SRCeco-viitearvot) suhteellinen 
prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Riski ennen Riski jälkeen Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d   

124,01 124,01 0 0 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perustelut/lisätietoa 

Energian kulutus / Ilmapäästöt Lasketaan päästökertoimien avulla käsitellyn maamäärän mukaan 
Kunnostustoimenpiteet, maaperä   

Kuljetukset, kaivu, levitys   
Maan levitys alueella - Käsitelty maa-aines [t]   

100   
Maan käsittely   

Muu maan käsittely [Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitus] [t] Kaatopaikkasijoituksen aikana ei oleteta syntyvän päästöjä tai kuluvan 
energiaa 

100   
Jätteen muodostuminen Maa luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi 

Vaarallinen jäte [m3] Oma painokerroin Maan oletettu tiheys on noin 1,3 t/m3 (100 t on noin 77 m3). 

77 1 
Hyötykäytettävä maa-aines Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu maa on mahdollista hyötykäyttää 

vaarallisen jätteen kaatopaikan esipeittokerroksessa 

Määrä m3   
77   

KUSTANNUKSET Perustelut/lisätietoa 

Lähtökustannukset Valmistelusta ja valmistelevasta työstä aiheutuvat kustannukset. 

Vaaditut esiselvitykset ja kunnostuksen valmistelu € Haitta-ainepitoisuudet ym. tarvittavat maa-analyysit. Sama kaikille 
menetelmille, joten voidaan jättää huomiotta ekotehokkuuslaskelmissa, 

koska menetelmiä vertaillaan. Merkitään X:llä. 
X 

Puhdistamisen kustannukset   

Vaarallisen jätteen kaatopaikan vastaanotto- ja punnitusmaksu 
€ 

Yksikköhinnan keskiarvo on laskettu useiden Suomessa toimivien 
ongelmajätekaatopaikkojen vastaanotto- ja punnistusmaksujen ylimmän ja 

alimman hinnan keskiarvona, vaihteluväli noin 45 % 

X2   
Seurantakustannukset Sisältyy hintaan 

Jälkitutkimukset/näytteet/analyysit €   

X3 
Loppusijoituksen kustannukset Sisältyy hintaan 

Skaalattu 
kokonaiskustannus 88 % 

Kallein vaihtoehto saa arvon 0 % (huonoin) ja halvin vastaavasti 100 % 
(paras) ja muut skaalautuvat tälle välille 
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Taulukko 25. VE-1 eli terminen käsittely. 
RISKIT Perustelut/lisätietoa 

PAH-pitoisuus ENNEN 
mg/kg 

PAH-pitoisuus KÄSITTELYN 
JÄLKEEN mg/kg 

Oletuksena on, että 99,99 % PAH-yhdisteistä hajoaa termisen käsittelyn 
seurauksena 

2835,7 0,2836   
Terveysriskit Vain terveysriskien (MPR-arvoista muunnetut maaperän pitoisuudet CS) 

suhteellinen prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Vaaraindeksi 
ennen 

Vaaraindeksi 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d RVT eli riskinvähenemistehokkuus on suhteellinen riskinvähenemä 
jaettuna käsittelyn kestolla (d). Termisen käsittelyn oletettu kesto on noin  

2 h eli 0,083 d. 
0,127 1,27E-05 99,99 1199,9 

Ekologiset riskit, maaperä Vain maaperän ekologisten riskien (SRCeco-viitearvot) suhteellinen 
prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Riski ennen Riski jälkeen Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d   

124,01 0,0124 99,99 1199,9 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perustelut/lisätietoa 

Energian kulutus / Ilmapäästöt Lasketaan päästökertoimien avulla käsitellyn maamäärän mukaan 

Kunnostustoimenpiteet, maaperä   
Kuljetukset, kaivu, levitys   

Maan levitys alueella - Käsitelty maa-aines [t]   
100   

Maan käsittely   
Terminen käsittely [t] Termisen käsittelyn päästöt lasketaan liitteessä 6 esitettyjen 

päästökertoimien avulla. 

100   

Jätteen muodostuminen Termisessä käsittelyssä ei käsittelijän mukana synny jätettä 

Hyötykäytettävä maa-aines   
Määrä m3   

77 Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu maa on mahdollista hyötykäyttää 
vaarallisen jätteen kaatopaikan esipeittokerroksessa 

KUSTANNUKSET Perustelut/lisätietoa 

Lähtökustannukset Valmistelusta ja valmistelevasta työstä aiheutuvat kustannukset. 

Vaaditut esiselvitykset ja kunnostuksen valmistelu € Haitta-ainepitoisuudet ym. tarvittavat maa-analyysit. Sama kaikille 
menetelmille, joten voidaan jättää huomiotta ekotehokkuuslaskelmissa, 

koska menetelmiä vertaillaan. Merkitään X:llä. 
X 

Puhdistamisen kustannukset   

Terminen käsittely € Termisen käsittelyn yksikköhinta on saatu käsittelijältä. Vaihteluväli noin 
37 % 

X2   
Seurantakustannukset Seurannalle ei tarvetta 

Skaalattu 
kokonaiskustannus 86 % 

Kallein vaihtoehto saa arvon 0 % (huonoin) ja halvin vastaavasti 100 % 
(paras) ja muut skaalautuvat tälle välille 
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Taulukko 26. VE-2 eli bitumistabilointi. 
RISKIT Perustelut/lisätietoa 

PAH-pitoisuus ENNEN 
mg/kg 

PAH-pitoisuus KÄSITTELYN 
JÄLKEEN mg/kg 

Oletuksena on, että PAH-pitoisuudet eivät muutu käsittelyn aikana, vaan ne 
ainoastaan muunnetaan liikkumattomaan muotoon 

2835,7 2835,7   
Terveysriskit Vain terveysriskien (MPR-arvoista muunnetut maaperän pitoisuudet CS) 

suhteellinen prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Vaaraindeksi 
ennen 

Vaaraindeksi 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d RVT eli riskinvähenemistehokkuus on suhteellinen riskinvähenemä 
jaettuna käsittelyn kestolla (d). Bitumistabiloinnin oletettu kesto on 100 d 

0,127 0 100 1 
Ekologiset riskit, maaperä Vain maaperän ekologisten riskien (SRCeco-viitearvot) suhteellinen 

prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Riski ennen Riski jälkeen Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d   

124,01 0 100 1 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perustelut/lisätietoa 

Energian kulutus / Ilmapäästöt Lasketaan päästökertoimien avulla käsitellyn maamäärän mukaan 
Kunnostustoimenpiteet, maaperä   

Kuljetukset, kaivu, levitys   
Maan levitys alueella - Käsitelty maa-aines [t]   

100   
Maan käsittely   

Stabilointi [t] Stabiloinnin päästöt lasketaan liitteessä 6 esitettyjen päästökertoimien 
(valmiina PIRTU:ssa) avulla. 

100   
Jätteen muodostuminen Maa luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi 

Vaarallinen jäte [m3] Oma painokerroin Maan oletettu tiheys on noin 1,3 t/m3 (100 t on noin 77 m3). Maan sekaan 
sekoitetaan 5 % bitumia eli kokonaisjätteen määrä on 81 m3. 81 1 

Hyötykäytettävä maa-aines Stabiloitu vaarallinen jäte on mahdollista hyötykäyttää vaarallisen jätteen 
kaatopaikan tiivistysrakenteessa. 

Määrä m3   
81   

KUSTANNUKSET Perustelut/lisätietoa 

Lähtökustannukset Valmistelusta ja valmistelevasta työstä aiheutuvat kustannukset. 

Vaaditut esiselvitykset ja kunnostuksen valmistelu € Haitta-ainepitoisuudet ym. tarvittavat maa-analyysit. Sama kaikille 
menetelmille, joten voidaan jättää huomiotta ekotehokkuuslaskelmissa, 

koska menetelmiä vertaillaan. Merkitään X:llä. 
X 

Puhdistamisen kustannukset   

Bitumistabilointi € Bitumistabiloinnin yksikköhinta on saatu käsittelijältä. Sisältää jonkin 
verran epävarmuutta. 

X2   
Seurantakustannukset Sisältyy hintaan 

Jälkitutkimukset/näytteet/analyysit €   
X3 

Loppusijoituksen kustannukset Sisältyy hintaan 

Skaalattu 
kokonaiskustannus 85 % 

Kallein vaihtoehto saa arvon 0 % (huonoin) ja halvin vastaavasti 100 % 
(paras) ja muut skaalautuvat tälle välille 
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Taulukko 27. VE-3a eli ilmastettu sienikäsittely omalla sienisiirrostussuhteella sekä VE-3b eli 
ilmastettu sienikäsittely käsittelijän sienisiirrostussuhteella. 
RISKIT Perustelut/lisätietoa 

PAH-pitoisuus ENNEN 
mg/kg 

PAH-pitoisuus 
KÄSITTELYN JÄLKEEN 
mg/kg 

PAH-hajoaminen ja PAH-pitoisuudet perustuvat vuoden 2011 Forssan 
PAH-kenttäkokeeseen.  

2835,7 88,7   
Terveysriskit Vain terveysriskien (MPR-arvoista muunnetut maaperän pitoisuudet CS) 

suhteellinen prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Vaaraindeksi 
ennen 

Vaara-
indeksi 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d RVT eli riskinvähenemistehokkuus on suhteellinen riskinvähenemä 
jaettuna käsittelyn kestolla (d). Sienikäsittelyjen oletettu kesto on 3 kk eli 

90 d. 
0,127 0,021 83,13 0,92 

Ekologiset riskit, maaperä Vain maaperän ekologisten riskien (SRCeco-viitearvot) suhteellinen 
prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Riski ennen Riski 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d   

124,01 8,46 93,18 1,04 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perustelut/lisätietoa 

Energian kulutus / Ilmapäästöt Lasketaan päästökertoimien avulla käsitellyn maamäärän mukaan 
Kunnostustoimenpiteet, maaperä   

Kuljetukset, kaivu, levitys   
Maan levitys alueella - Käsitelty maa-aines [t]   

100   
Maan käsittely   

Muu maan käsittely [Ilmastettu sienikäsittely] [t] Esikäsittelynä maata laimennettiin puutarhajätekompostituotteella (PJK) 
1:1, joten sienikäsiteltävää maata on yhteensä 200 t. Energian kulutus 

laskettiin vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen perusteella ja ilmapäästöt (CO2-
tuotto) aiemman laboratoriokokeen perusteella (ks. liite 7) 

200   
Jätteen muodostuminen Maa luokitellaan käsittelyn jälkeen tavanomaiseksi jätteeksi 

VE-3a VE-3b VE-3a on ilmastettu sienikäsittely omalla, vuoden 2011 kenttäkokeessa 
käytetyllä sienisiirrostussuhteella, ja VE-3b ilmastettu sienikäsittely 

käsittelijän käyttämällä sienisiirrostussuhteella 

Tavanomainen 
jäte [m3] 

Oma 
paino-
kerroin 

Tavanomainen 
jäte [m3] 

Oma 
paino-
kerroin 

Laimennetun maan (maa+PJK) tiheys noin 0,86 t/m3 joten 200 t vastaa   
233 m3. VE-3a:n sienisiiroksen kaarnan määrä on noin 36 m3 ja vastaavasti 

VE-3b:n noin 16 m3. 

269 1 249 1   
Hyötykäytettävä maa-aines Sienikäsittelyn jälkeen maa on mahdollista hyödyntää tavanomaisen 

sekajätteen kaatopaikalla esipeittokerroksessa 

VE-3a VE-3b   

Määrä m3 Määrä m3   
269 249   

KUSTANNUKSET Perustelut/lisätietoa 

Lähtökustannukset Valmistelusta ja valmistelevasta työstä aiheutuvat kustannukset. 

Vaaditut esiselvitykset ja kunnostuksen valmistelu € Haitta-ainepitoisuudet ym. tarvittavat maa-analyysit. Sama kaikille 
menetelmille, joten voidaan jättää huomiotta ekotehokkuuslaskelmissa, 

koska menetelmiä vertaillaan. Merkitään X:llä. 
X 

Puhdistamisen kustannukset   

Ilmastettu sienikäsittely € Laimennokseen käytettävä PJK, sienisiirros, ilmastukseen kuluva sähkö 

X2   
Seurantakustannukset Eräältä käsittelijältä saatu arvio 

Jälkitutkimukset/näytteet/analyysit €   

X3 

Skaalattu 
kokonaiskustannus 

VE-3a 0 % 
Kallein vaihtoehto saa arvon 0 % (huonoin) ja halvin vastaavasti 100 % 

(paras) ja muut skaalautuvat tälle välille 

VE-3b 56 % 



 

 
 

LIITE 12 (5/6) Käsittelyvaihtoehtojen ekotehokkuuslaskentatiedot (PIRTU) 
 
 
Taulukko 28. VE-4a eli ilmastamaton sienikäsittely omalla sienisiirrostussuhteella sekä VE-4b 
eli ilmastamaton sienikäsittely käsittelijän sienisiirrostussuhteella. 
RISKIT Perustelut/lisätietoa 

PAH-pitoisuus ENNEN 
mg/kg 

PAH-pitoisuus 
KÄSITTELYN JÄLKEEN 
mg/kg 

PAH-hajoaminen ja PAH-pitoisuudet perustuvat vuoden 2011 Forssan 
PAH-kenttäkokeeseen.  

2835,7 88,7   
Terveysriskit Vain terveysriskien (MPR-arvoista muunnetut maaperän pitoisuudet CS) 

suhteellinen prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 
Vaaraindeksi 
ennen 

Vaara-
indeksi 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d RVT eli riskinvähenemistehokkuus on suhteellinen riskinvähenemä 
jaettuna käsittelyn kestolla (d). Sienikäsittelyjen oletettu kesto on 3 kk eli 

90 d. 
0,127 0,021 83,13 0,92 

Ekologiset riskit, maaperä Vain maaperän ekologisten riskien (SRCeco-viitearvot) suhteellinen 
prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Riski ennen Riski 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d   

124,01 8,46 93,18 1,04 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perustelut/lisätietoa 

Energian kulutus / Ilmapäästöt Lasketaan päästökertoimien avulla käsitellyn maamäärän mukaan 
Kunnostustoimenpiteet, maaperä   

Kuljetukset, kaivu, levitys   
Maan levitys alueella - Käsitelty maa-aines [t]   

100   
Maan käsittely   

Muu maan käsittely [Ilmastamaton sienikäsittely] [t] Esikäsittelynä maata laimennettiin puutarhajätekompostituotteella (PJK) 
1:1, joten sienikäsiteltävää maata on yhteensä 200 t. Energiaa ei kulu 
käsittelyn aikana, koska ilmastusta ei ole. Ilmapäästöt (CO2-tuotto) 

laskettiin aiemman laboratoriokokeen perusteella (ks. liite 7) 
200   

Jätteen muodostuminen Maa luokitellaan käsittelyn jälkeen tavanomaiseksi jätteeksi 

VE-4a VE-4b VE-4a on ilmastamaton sienikäsittely omalla, vuoden 2011 kenttäkokeessa 
käytetyllä sienisiirrostussuhteella, ja VE-4b ilmastamaton sienikäsittely 

käsittelijän käyttämällä sienisiirrostussuhteella 
Tavanomainen 

jäte [m3] 
Oma 

paino-
kerroin 

Tavanomainen 
jäte [m3] 

Oma 
paino-
kerroin 

Laimennetun maan (maa+PJK) tiheys noin 0,86 t/m3 joten 200 t vastaa   
233 m3. VE-4a:n sienisiiroksen kaarnan määrä on noin 36 m3 ja vastaavasti 

VE-4b:n noin 16 m3. 

269 1 249 1   
Hyötykäytettävä maa-aines Sienikäsittelyn jälkeen maa on mahdollista hyödyntää tavanomaisen 

sekajätteen kaatopaikalla esipeittokerroksessa 

VE-4a VE-4b   

Määrä m3 Määrä m3   
269 249   

KUSTANNUKSET Perustelut/lisätietoa 

Lähtökustannukset Valmistelusta ja valmistelevasta työstä aiheutuvat kustannukset. 

Vaaditut esiselvitykset ja kunnostuksen valmistelu € Haitta-ainepitoisuudet ym. tarvittavat maa-analyysit. Sama kaikille 
menetelmille, joten voidaan jättää huomiotta ekotehokkuuslaskelmissa, 

koska menetelmiä vertaillaan. Merkitään X:llä. 
X 

Puhdistamisen kustannukset   

Ilmastettu sienikäsittely € Laimennokseen käytettävä PJK, sienisiirros 

X2   
Seurantakustannukset Eräältä käsittelijältä saatu arvio 

Jälkitutkimukset/näytteet/analyysit €   

X3 

Skaalattu 
kokonaiskustannus 

VE-4a 12 % 
Kallein vaihtoehto saa arvon 0 % (huonoin) ja halvin vastaavasti 100 % 

(paras) ja muut skaalautuvat tälle välille 

VE-4b 68 % 
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Taulukko 29. VE-5 eli ilmastettu puutarhajätekompostituote-käsittely (PJK-käsittely). 
RISKIT Perustelut/lisätietoa 

PAH-pitoisuus ENNEN 
mg/kg 

PAH-pitoisuus 
KÄSITTELYN JÄLKEEN 
mg/kg 

PAH-hajoaminen ja PAH-pitoisuudet perustuvat vuoden 2011 Forssan 
PAH-kenttäkokeeseen.  

2835,7 88,0   
Terveysriskit Vain terveysriskien (MPR-arvoista muunnetut maaperän pitoisuudet CS) 

suhteellinen prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Vaaraindeksi 
ennen 

Vaara-
indeksi 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d RVT eli riskinvähenemistehokkuus on suhteellinen riskinvähenemä 
jaettuna käsittelyn kestolla (d). PJK-käsittelyn oletettu kesto on 3 kk eli  

90 d. 
0,127 0,024 81,22 0,90 

Ekologiset riskit, maaperä Vain maaperän ekologisten riskien (SRCeco-viitearvot) suhteellinen 
prosentuaalinen vähenemä ja itsemäärittelemä RVT-arvo 

Riski ennen Riski 
jälkeen 

Suht. 
riskinvähenemä % 

RVT %/d   

124,01 8,50 93,15 1,03 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Perustelut/lisätietoa 

Energian kulutus / Ilmapäästöt Lasketaan päästökertoimien avulla käsitellyn maamäärän mukaan 
Kunnostustoimenpiteet, maaperä   

Kuljetukset, kaivu, levitys   
Maan levitys alueella - Käsitelty maa-aines [t]   

100   
Maan käsittely   

Muu maan käsittely [Ilmastettu PJK-käsittely] [t] Maata laimennettiin puutarhajätekompostituotteella (PJK) 1:1, kuten sieni-
käsittelyjen esikäsittelyssä. PJK:n lisääminen toimii omana käsittely-
menetelmänään, ja käsiteltävää maata on yhteensä siis 200 t. Energian 
kulutus laskettiin vuoden 2011 PAH-kenttäkokeen perusteella ja ilma-
päästöt (CO2-tuotto) aiemman laboratoriokokeen perusteella (ks. liite 7) 

200   
Jätteen muodostuminen Maa luokitellaan käsittelyn jälkeen tavanomaiseksi jätteeksi 

Tavanomainen jäte [m3] Oma paino-kerroin Laimennetun maan (maa+PJK) tiheys noin 0,86 t/m3 joten 200 t vastaa 
233 m3.  

233 1   
Hyötykäytettävä maa-aines PJK-käsittelyn jälkeen maa on mahdollista hyödyntää tavanomaisen 

sekajätteen kaatopaikalla esipeittokerroksessa 

Määrä m3   
233   

KUSTANNUKSET Perustelut/lisätietoa 

Lähtökustannukset Valmistelusta ja valmistelevasta työstä aiheutuvat kustannukset. 

Vaaditut esiselvitykset ja kunnostuksen valmistelu € Haitta-ainepitoisuudet ym. tarvittavat maa-analyysit. Sama kaikille 
menetelmille, joten voidaan jättää huomiotta ekotehokkuuslaskelmissa, 

koska menetelmiä vertaillaan. Merkitään X:llä. 
X 

Puhdistamisen kustannukset   

Ilmastettu PJK-käsittely € Laimennokseen käytettävä PJK, ilmastukseen kuluva sähkö 

X2   
Seurantakustannukset Eräältä käsittelijältä saatu arvio 

Jälkitutkimukset/näytteet/analyysit €   

X3 

Skaalattu 
kokonaiskustannus 100 % 

Kallein vaihtoehto saa arvon 0 % (huonoin) ja halvin vastaavasti 100 % 
(paras) ja muut skaalautuvat tälle välille 

 
 
 


