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1  Johdanto

Asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA) astui 
voimaan kesällä 2007 (214/2007). Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja 
puhdistustarve tulee arvioida kohdekohtaisesti arvioimalla maaperän haitallisten 
aineiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttama vaara tai haitta. Luotettavassa pi-
laantuneisuuden arvioinnissa näytteenoton suunnittelu ja toteutus ovat tutkimuksen 
kriittisimmät vaiheet ja näytteenoton osuus tutkimuksen kokonaisepävarmuudesta 
on usein merkittävä. 

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin ja siinä käytettäviin lähtötietoi-
hin liittyy aina epävarmuutta. Sitä aiheuttavat etenkin 

• haitallisten aineiden epätasainen jakautuminen maaperässä 
• valitut menetelmät (näytteenotto, analysointi, arviointi jne.)
• suorittajien ammattitaito
• puutteelliset taustatiedot (esim. pilaavan toiminnan historia ja haitalliset 

aineet sekä niiden levinneisyys)
Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset ovat hyvä tapa vertailla eri tahojen käyt-
tämiä menetelmiä, menettelyjä tai käytäntöjä. Niitä on pitkään käytetty esim. ke-
miallisten laboratorioiden tulosten luotettavuuden ja laboratorioiden pätevyyden 
osoittamiseksi. Vertailumittauksia järjestetään säännöllisesti mm. sekä haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden että öljyhiilivetyjen analysoimiseksi erilaisista matriiseista 
(esim. Mäkinen et al., 2006, Korhonen et al., 2008).

Näytteenottoon, sen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä laajojen kokonaisuuk-
sien vertailua on toteutettu vain vähän. Tämä voi johtua siitä, että näytteenottoon 
liittyvät vertailut ovat monivaiheisia ja näin ollen kustannuksiltaan suurempia kuin 
esim. kemian analytiikkaan liittyvät vertailut. Muualla maailmassa on suoritettu 
vain muutama aiheeseen liittyvä vertailu; Sveitsissä tehtiin näytteenoton vertailu 
laskeumasaasteen tutkimiseksi (Theocharopoulos et al., 2001) ja Itävallassa öljyllä 
saastuneesta maakasasta (Monika Brenner et al., 2005). Myös Suomessa toteutettiin 
vuonna 2005 vertailu näytteenotosta maakasasta (Mäkinen ja Westerholm 2006). 

Tässä raportissa annetaan myös suosituksia näytteenottoa varten. Nämä suosi-
tukset esitetään kursivoituna. Vertailun yhteydessä selvitettiin lupaviranomaisten 
käsitystä siitä, miten uutta asetusta maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista käytännössä sovelletaan (luku 7.1). Edelleen selvitettiin, minkä tyyppistä 
kirjallisuutta on jo olemassa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta ja maape-
rän tutkimuksesta (luku 7.2). 
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2  Tavoite

Tässä vertailussa selvitettiin, millaista käytännön eroja on eri toimijoiden välillä näyt-
teenoton eri vaiheissa, kuten näytteenottosuunnitelmissa, näytteenoton toteutuksessa 
sekä tulosten tulkinnassa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten näytteenotto vaikuttaa 
pilaantuneisuusarvioinnin tuloksiin ja johtopäätöksiin (pilaantuneen alueen rajaus, 
massamäärät ja niiden luokitus). Yleistavoitteena näytteenotossa oli yhdenmukais-
taa käytäntöjä niin, että lopputulos on mahdollisimman riippumaton tahosta, joka 
arvioi kohteen pilaantuneisuutta. Tulosten perusteella suunnitellaan mahdollisesti 
lisäohjeistusta maanäytteenottoon ja kunnostustarpeen arviointiin. Lisäksi vertai-
lun yhteydessä kysyttiin lupaviranomaisten käsitystä PIMA-asetuksen sekä muiden 
maaperän kunnostusohjeiden ja näytteenottostandardien soveltamisesta.

Tämä vertailu ei ollut perinteinen pätevyyskoe, joten tulosten tarkastelu poikke-
aa tavanomaisesta. Tässä raportissa kuvataan kenttätyöskentelyn eroavaisuuksia ja 
niiden vaikutusta tuloksiin sekä annetaan suosituksia työskentelyn yhdenmukais-
tamiseen. Näytteenottosuunnitelmaa ja itse näytteenoton onnistumista arvioitiin 
mm. vertaamalla osallistujien kunnostustarpeen arviointia näytteenottokohteessa 
myöhemmin toteutettuun kunnostukseen. 

Vertailuun osallistuneet ryhmät saivat palautetta omasta työstään ja tietoa muiden 
osallistujien toimintatavoista. Lisäksi osallistujat saivat tietoa näytteenoton laadusta 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten näytteenoton laatua voidaan kont-
rolloida maaperän pilaantuneisuuden selvityksissä ja miten näytteenoton epävar-
muustekijöitä voidaan arvioida. Tässä raportissa käytetyt keskeiset käsitteet ja niiden 
määritelmät on esitetty Taulukossa 1.

Taulukko 1. Raportissa käytetyt keskeiset käsitteet ja niiden määritelmät (Ympäristöministeriö 2007).

Keskeiset käsitteet Nääritelmä

Alempi ohjearvo Aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei 
aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena tai 
ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu.

BTEX Yhteisnimitys seuraaville haihtuville orgaanisille aineille: bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni 
ja ksyleenit.

Ongelmajäteraja Jäte, jonka haitta-aineiden pitoisuus arvioidaan aiheuttavan kemiallisen tai muun ominaisuuk-
siensa takia erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

PIMA-asetus Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskevan valtioneuvoston asetus 
214/2007.

SOILI-ohjelma Öljysuojarahaston valtakunnallinen maaperän kunnostusohjelma, jossa kunnostetaan käy-
töstä poistettujen huolto- ja jakeluasemien maaperiä. Ohjelma huolehtii kokonaisvaltaisesti 
kunkin kohteen kunnostusprojektista alusta loppuun.

Ylempi ohjearvo Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään yleensä pilaantuneena 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alu-
eena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu.
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3  Toteutus

3.1

Toteuttajat
Vertailua suunnitteli ja toteutti asiantuntijatuntijaryhmä, jonka jäsenet olivat:

Erikoisasiantuntija Henrik Westerholm, Neste Oil Oyj
Projektipäällikkö Seppo Nikunen, Pöyry Buildings Services OY
Suunnitteluinsinööri Outi Pyy, SYKE
Tutkimusinsinööri Jussi Reinikainen, SYKE
Erikoistutkija Kirsten Jørgensen, SYKE
Kemisti Kaija Korhonen, SYKE
Erikoistutkija Irma Mäkinen, SYKE
Vanhempi tutkija Katarina Björklöf, SYKE

Käytännön toteutuksessa avustivat Markku Ilmakunnas ja Keijo Tervonen SYKEn 
vertailumittausryhmästä. Kairausvälineistöä ohjasivat Tapani Vornanen ja Jarno Moi-
lanen (Destia OY). Laboratorionäytteiden analysoinnista vastasivat koordinaattori 
Anna-Mari Suortti ja laboratoriopäällikkö Olli-Pekka Jaakola (SGS Inspection Services 
Oy).

3.2

Rahoitus
Vertailun kokonaisbudjetti oli 47 500 €. Lisäksi osa asiantuntijaryhmän jäsenistä käytti 
hankkeeseen työaikaa, joka ei ole huomioitu budjetissa. Vertailun päärahoittajia olivat 
ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Myös Maa- ja Vesitekniikan tuki 
osallistui rahoitukseen (6 %). Vertailuun osallistuneilta tahoilta perittiin osallistumis-
maksu, joka kattoi n. 20 % järjestämiskuluista.

3.3

Osallistujat
Vertailun mahdollisesti kiinnostuneisiin tahoihin oltiin yhteydessä kirjeitse. Alus-
tavan kiinnostuksen ilmaisseet saivat kutsukirjeen (Liite 1). Vertailuun ilmoittautui 
yhdeksän näytteenottoa suorittavaa organisaatiota, joista tässä raportissa käytetään 
tunnuksia N1-N9. Koodit annettiin ryhmille satunnaisesti. Seuraavat organisaatiot 
osallistuivat vertailuun: 

• Envimetria Oy
• Environ Corporation Finland Oy
• FCG Planeko Oy
• Groundia Oy
• Insinööritoimisto Gradientti Oy
• Pöyry Environment
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• Outokumpu Stainless
• Pirkanmaan ympäristökeskus
• WSP Environmental Oy

Golder Associates Oy oli tutkinut kohteen jo aiemmin osana SOILI -ohjelmaa keväällä 
2008, eikä tästä syystä osallistunut vertailuun. Heidän tuloksia käytettäessä viitataan 
SOILI –ohjelman tuloksiin. 

3.4

Kairauslaitteisto
Jokainen näytteenottoryhmä käytti samaa, järjestäjän DESTIA Oy Geotutkimukselta 
vuokraamaa kairauslaitteistoa ohjaajineen. Kairauskalusto oli raskas porakonekaira 
tyyppiä GM 200. Vaikka kairauslaitteisto oli kohtalaisen suuri kyseiseen kohteeseen, 
se soveltui erityisen hyvin vertailukoetilanteeseen, jossa aikataulussa pysyminen 
oli tärkeää. Kukin osallistuja sai näytteenoton alussa valita tarvitsemansa kairat. 
Kairavalikoima oli ilmoitettu osallistujille etukäteen. Valittavissa oli seuraavat kairat:

• putkiotin 1000 x 64/50 mm (näyteputkena kirkasmuoviputki halkaisija 40 m)
• putkiotin 1000 x 64/40 mm (näyteputkena kirkasmuoviputki halkaisija 40 m)
• ikkunaotin 1000 x 90/ 67 mm
• ikkunaotin 1000 x 64/50 mm
• erikokoisia augereita 80 - 200 mm 
• iskuputki, putken koko 90/67 mm

3.5

Laboratorionäytteiden käsittely ja analysointi
Jokaisesta laboratorioon toimitetusta näytteestä määritettiin sekä haihtuvat orgaani-
set yhdisteet (bensiinijakeet, eli C5-C10 sekä tietyt yksittäiset yhdisteet) että öljyhii-
livedyt (>C10-C21, >C21-C40). SGS Inspection Services Oy, joka käytti analysointiin 
akkreditoituja menetelmiä, analysoi keskitetysti kaikkien ryhmien näytteet. 

3.6

Näytteenottokohde
Vertailun kohteena oli Hämeessä sijaitseva öljysuojarahaston (SOILI) varoin kunnos-
tettavana oleva kiinteistö (SOILI- kohde 18300-11-42), jonka pinta–ala on 0.5 ha (kuva 
1). Kohde oli toiminut polttoaineen jakelupisteenä, ja jakelua oli tehty maanpäällisistä 
säiliöistä. Toiminta lopetettiin vuonna 1990, jolloin myös säiliöt poistettiin. Kohde 
oli tutkittu etukäteen SOILI -ohjelmassa, jolloin sen maaperästä oli todettu poltto-
ainejakelutuominnasta peräisin olevia haitta-aineita. Kohde ei sijannut luokitellulla 
pohjavesialueella eikä kiinteistöllä ollut kaivoa. Kallion arvioitiin olevan noin 3 m 
syvyydessä ja vallitsevan maalajin hienoa hiekkaa tai silttiä. Kohteesta ei ollut saa-
tavilla maaperäkarttaa. 
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Kuva 1. Asemapiirros vertailun näytteenottokohteesta. 
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4  Vertailun kulku

Näytteenottoryhmien pääasiallinen tehtävä oli selvittää, oliko ja missä määrin ky-
seisessä kohteessa pilaantuneen maaperän kunnostustarvetta. Vertailun pääpaino 
oli näytteenoton suunnittelussa, näytteenoton kenttätyöskentelyssä sekä kunnos-
tustarpeen arvioinnin laadinnassa. Siksi muut vaihtelua aiheuttavat tekijät pyrittiin 
minimoimaan seuraavin keinoin:

• Pyydettiin sitova näytteenottosuunnitelma etukäteen niin, että tarkat kairaus-
pisteet vain tarkennettiin paikan päällä. 

• Kairauskalusto ja kairaajat olivat samat kaikille osallistujille.
• Haihtuvien yhdisteiden näytteenottotekniikka, näytteiden pakkaaminen, 

kuljetus sekä laboratorioanalyysit oli yhdenmukaistettu
Osallistujat tutustuivat kohteen historiaan (Liite 2) ja muuhun tausta-aineistoon sekä 
laativat niiden pohjalta näytteenottosuunnitelman valmiille lomakepohjalle (Liite 3). 
Suunnitelma palautettiin järjestäjälle ennen näytteenottoa. Sitovaan näytteenotto-
suunnitelmaan kirjattiin kairauspisteiden sijainnit perusteluineen. Paikan päällä oli 
mahdollista valita kaksi lisäkairauspistettä, mikäli pilaantuneisuuden rajaaminen 
olisi sitä vaatinut. 

Näytteenotto toteutettiin pääasiallisesti suunnitelman mukaisesti järjestäjän val-
vonnassa. Osallistujat kävivät tutkimuskohteessa vuorotellen ja suorittivat näytteen-
oton paikalla olleella kairauskalustolla. Ryhmissä oli 1-3 jäsentä. Näytteenottoajaksi 
rajattiin 4,5 tuntia, jolloin yhden päivän aikana kaksi näytteenottoryhmää ehti ottaa 
näytteet (Taulukko 2). Järjestäjien edustajat Björklöf ja Mäkinen, seurasivat toimintaa 
ja kirjasivat mm. ryhmän työskentelyyn liittyviä havaintoja. Osallistujat luovuttivat 
näytteet, esikäsittelyn ja osittamisen jälkeen, järjestäjän edustajalle, joka toimitti näyt-
teet edelleen analysoitavaksi. 

Taulukko 2. Osallistujien näytteenottojärjestys

Aika

Ryhmä 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 8.9. 9.9

ip ip ap ip ap ip ap ip ap

N4 x

N7 x

N8 x

N6 x

N3 x

N9 x

N2 x

N1 x

N5 x
ip = klo 8-12.30
ap = klo 13.30-18
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Kaikkien osallistujien näytteet käsiteltiin samalla tavalla ja analysoitiin samassa 
laboratoriossa. Tällä tavalla pyrittiin minimoimaan näytteenoton jälkeisen käsittelyn 
sekä analytiikan aiheuttama hajonta. Näytteet säilytettiin yön yli kylmässä (4-5 °C) ja 
toimitettiin linja-autolla Haminaan laboratorioon siten, että ne olivat perillä samana 
päivänä.

Kullekin osallistujalle toimitettiin heidän ottamiensa näytteiden analyysitulokset 
kaikkien tulosten valmistuttua. Analyysitulosten, taustamateriaalin ja kenttätutki-
mustulosten perusteella osallistujat arvioivat alueen pilaantuneisuuden, rajasivat 
pilaantuneen alueen ja arvioivat pilaantuneen maa-aineksen määrän. Arviointi toteu-
tettiin ympäristöministeriön antamien ohjeiden mukaisena perusarviointina (Ympä-
ristöministeriö 2007). Riskien hyväksyttävyys pääteltiin maaperälle valtioneuvoston 
asetuksessa (214/2007) asetettujen ohjearvojen avulla sekä tarvittaessa vertaamalla 
muihin viitearvoihin. Arvioinnin lopputulos raportoitiin järjestäjän laatimalle lo-
makkeelle (Liite 4). 
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5  Tulokset

5.1

Suunnittelu ja valmistelu
Kohteen historiatietojen selvittäminen ja näytteenottosuunnitelman laatiminen an-
nettujen taustatietojen ja kokemuksen perusteella on onnistuneen tutkimuksen ja 
arvioinnin perusedellytyksiä. Ennalta laaditusta suunnitelmasta tulee kuitenkin 
voida poiketa, jos kenttähavainnot sitä edellyttävät. Tässä vertailussa näytteenot-
tosuunnitelmat olivat pääasiassa hyvin yksityiskohtaisesti laadittuja ja sisälsivät 
kaikki pyydetyt tiedot. Osallistujat ilmoittivat käyttäneensä 1-40 tuntia suunnitelman 
laatimiseen (keskimäärin neljä tuntia). Näytepisteiden lukumäärä vaihteli 3-9 välillä 
(keskimäärin kuusi kappaletta). Kaksi ryhmää (N2, N5) ilmoitti ottavansa kolmen tai 
viiden osanäytteen kokoomanäytteet. Monet ryhmät olivat huomioineet historiikin ja 
kartan perusteella myös muita kiinteistön pihalla sijaitsevia kohteita, kuten säilytys-
tilat, jätteenpoltto sekä kiinteistöllä tapahtunut tulipalo. Järjestäjä päätti rajata nämä 
kohteet vertailun ulkopuolelle. Jotkut ryhmät esittivät kunnostustarpeen arviointia 
varten toiveita myös muiden haitta-aineiden tutkimisesta sekä vesinäytteenottoa. 
Lisäksi kommentoitiin alueesta toimitetun kartan puutteellisuuksista.

Järjestäjä oli asettanut laboratoriossa määritettävien näytteiden kokonaisluku-
määräksi 15, mutta tätä tietoa ei ilmoitettu osallistujille etukäteen. Tavoitteena oli, 
että osallistujat toimisivat lähinnä kuten he tavallisesti menettelevät, jotta saataisiin 
realistinen käsitys tämän hetken tilanteesta. Suurin laboratorioon toimitettu näyttei-
den määrä oli 12 kpl/osallistuja. Yleensä näytteiden lukumäärä oli pienempi kuin 10.

5.2

Kenttätyöskentely ja siinä esille tulleita seikkoja
Seuraavassa tarkastellaan ryhmien työskentelyä kenttätutkimuksen aikana. Havain-
not perustuvat vertailun järjestäjien muistiinpanoihin ja valokuvamateriaaliin. Sel-
laiset havainnot, joihin erityisesti toivotaan kiinnitettävän huomiota ja jotka ovat 
kehittämiskohteita, on kirjoitettu kursiivilla.

Työsuojelu
Jokainen osallistujaryhmä vastasi itse työsuojelusta näytteenoton aikana. Työsuoje-
lulliset toimenpiteet olivat pääasiallisesti riittävät. Seitsemän ryhmää käytti kirkkaita 
suojaliivejä sekä kuulosuojaimia. Kaikilla näytteenottajilla oli suojakäsineet. Henkilö-
kohtaiseen suojaukseen saattoi vaikuttaa käytettyjen kertakäyttöisten suojakäsineiden 
laatu, joissa oli eroja. Jotkut näytteenottajat käyttivät käsineitä, jotka eivät suojaa 
alueella havaituilta haitta-aineilta. On tärkeää, että työnantaja tiedostaa eri kertakäyttökä-
sineiden laadun ja käyttäjät varmistavat eri käsineiden käyttötarkoituksen käsineiden valmis-
tajalta. Useimmat näytteenottajat haistelivat maaperänäytteitä tunnistaakseen öljyhiilivetyjen 
mahdollisen esiintymisen näytteessä. Tämä käytäntö ei ole terveellistä ja sitä tulisi täydentää tai 
mahdollisuuksien mukaan korvata esim. PID –kenttämittarin (Photo Ionisation Detector) käy-
töllä, joka oikein käytettynä myös on varmempi toteamistapa kuin hajuaistinvarainen havainto. 
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Kuva 2. Ilmakuva kohteesta vuodelta 1989.

Näytteenottoalue 
Osallistujat arvioivat näytteenottoaluetta pääasiassa kartan perusteella. Kuitenkin kaksi 
ryhmää totesi, että kartta oli epätarkka. Vain kaksi ryhmää (N6, N9) tarkasteli tausta-
materiaaliksi lähetettyä ilmakuvaa, jossa selvästi näkyi jakelualue ja bensiinisäiliöt 
(kuva 2). Kokeen alkupäivinä näytteenottajat pystyivät havaitsemaan vajan siirron 
maassa näkyvän paljaan alueen mukaan. Myöhemmin alue oli niin möyhitty, että tämä 
ei enää ollut mahdollista.

Ryhmät valitsivat näytepisteet pää-asiassa haitta-aineen havaitsemiseksi ja mak-
simipitoisuuksien määrittämiseksi. Käytännössä näytepisteitä pilaantuneen alueen 
rajaamiseksi valittiin vähän. Näytteet otettiin pääasiassa ensin todennäköisemmin pi-
laantuneista alueista ja vasta sen jälkeen siirryttiin tutkimaan mahdollisesti puhtaampia 
alueita. Ristikontaminaatioriskin vähentämiseksi näytteenottokäytäntö tulisi olla päinvastainen 
aina kun on mahdollista, eli edetään puhtaammasta pisteestä likaisempaan. Eteneminen puh-
taammasta likaisempaan ei käytännössä ole mahdollista silloin kun pilaantuneisuutta 
rajataan. Käytännössä joudutaan siis usein etenemään voimakkaammin pilaantuneelta 
alueelta lähtien vähemmän pilaantuneelle ja lopulta todentamaan pilaantuneisuuden 
rajaus pilaantumattomilla näytteillä. Tällöin on näytteenottokaluston ja välineiden puhdistus 
ensiarvoisen tärkeää tehdä huolellisesti aina ennen seuraavaa näytteenottoa.

Kaikki ryhmät käyttivät hyväkseen mahdollisuutta kairata kaksi lisäpistettä. Lisä-
pisteiden perusteluna oli haitta-aineen leviämisen tarkempi rajaaminen. Tämä osoittaa, 
että yksi huomattava epävarmuustekijä kunnostusarviointien laadinnassa on näytepisteiden 
riittävyys. Varattu aika riitti useimmiten hyvin näytteiden ottamiseen. Kaksi ryhmää 
(N6, N7) ylittivät hieman (noin 30 minuutilla) asetetun aikarajan. Todelliset näyte-
pisteiden lukumäärät, tutkittujen näytteiden lukumäärä, laboratorioon lähetettyjen 
näytteiden määrä sekä kenttämittausten lukumäärä on esitetty taulukossa 3. Jotkut 
ryhmät eivät tutkineet näytepisteen koko maaperäprofiilia, vaan jättivät alimmat 
näytteet ottamatta tai jättivät maanäytteitä tutkimatta profiilin keskiosasta. Koska 
maaperänäytteenotto kairaamalla on suhteellisen kallista, olisi hyvä hyödyntää kaikki mahdol-
linen pisteestä saatava tieto, esim. maaperän karakterisoinnilla ja kenttämittarihavainnoilla. 

Näytteenottopisteet kirjattiin karttaan silmämääräisesti. Vain osa osallistujista (N1, 
N9) käytti mittanauhaa pisteiden sijoittamiseksi kartalle. 
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Näytteenottokokemuksen vaikutus
Näytteenottajan kokemus näkyi selvästi näytteenottotilanteessa. Kokenut näytteen-
ottaja osasi hyvin muuttaa näytteenottosuunnitelmaa kohteessa havaintojen perus-
teella, kuten esimerkiksi kairauspisteiden tarkkaa sijaintia ja näytteenottosyvyyttä, 
sekä perusteli muutostarpeita vakuuttavasti. Kokemattomampi näytteenottaja ei 
muuttanut näytteenottosuunnitelmaa, vaikka kenttähavainnot sitä olisivat jopa puol-
taneet. Siksi kenttähavaintoja ei hyödynnetty parhailla mahdollisella tavalla. Tämä 
osoittaa, että kokematonta näytteenottajaa ei tulisi lähettää yksin näytteenottoon ja että 
uuden näytteenottajan perehtyminen näytteenottotehtäviin tulee olla riittävä. Osallistujista 
kuudella (N2, N3, N4, N5, N7, N8) oli mukana kenttätyöskentelyssä henkilösertifi-
oituja näytteenottajia. 

Näytteenottimen valinta ja käyttö
Näytteenottosuunnitelmassa pyydettiin osallistujia etukäteen valitsemaan sopivin 
kaira (Taulukko 3, Kuva 3a). Perustelut olivat usein lyhyitä ja niistä kävi ilmi, että eri 
kairojen ominaisuuksia ei tunneta kovin hyvin. Seitsemän ryhmää käytti iskuputkea 
pääasiallisena näytteenottimena. Sen hyviä puolia katsottiin olevan sen soveltuminen 
koville maille ja lisäksi sitä käytettäessä näyte ei kontaminoidu niin helposti. Yksi 
ryhmä huomautti, että putken lämpeneminen voi haihduttaa täytteestä haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä. Tätä haittaa voidaan kuitenkin vähentää vähentämällä tangon 
pyörittämistä. Käytännössä tätä toimenpidettä ei toteutettu. Kaikki iskuputkea käyt-
täneet ryhmät tyhjensivät kairan paineilmalla. Paineilman käyttö saattaa vaikuttaa 
haihtuvien yhdisteiden haihtumiseen maanäytteestä. Tästä syystä suositellaan, että 
paineilman käyttöä kairan tyhjentämiseksi harkitaan tarkasti hahtuvien yhdisteiden esiinty-
mistä tutkittaessa.

Kaksi ryhmää (N3, N4) käytti ainakin osaan näytteenottopisteistä auger-otinta. 
Osallistujien perusteluiden mukaan auger-otin sopii hyvin syvempiin maakerroksiin 
tai haihtuvien yhdisteiden näytteenottoon. Kaksi ryhmää (N8, N5) käytti ensisijai-
sena näytteenottimena ikkunaotinta. Sen eduiksi ilmoitettiin nopeus ja soveltuvuus 
kaikille maalajille. Käytännössä molemmat ryhmät luopuivat tästä kairatyypistä, 
koska kairan tyhjentäminen oli hidasta. Ikkunaotin vaurioitui (Kuva 3c) toisen näyt-
teenottoryhmän ottaessa näytteitä. 

Taulukko 3. Yhteenveto maaperätutkimuksista; näytepisteiden lukumäärät, tutkittujen näytteiden 
määrä, laboratorioon lähetettyjen näytteiden määrä sekä kenttämittausten määrä

Koodi

Kairaus-
pisteiden 

lkm Näytteenotin
Näytteiden 

lkm

”Lab- 
näytteiden 

lkm**” %***

Kenttätestien lkm

PID
Petro-
FLAG

N1 6 IS 20 3 15 6 6

N2 8 IS45         8**** 8 100 - -

N3 5 A 24 4 17 - 9

N4 5 A/IS 21 8 38 - -

N5 6 I67/IS         9**** 7 78 - -

N6 7 IS 32 6 19 32 7

N7 7 IS 16 10 63 - 4

N8 6 I67/IS 24 8 33 24 -

N9 6 IS 37 5 14 31 8
*Näytteenottimien lyhenteet:
IS= iskuputki, putken koko 90/67 mm, NS PERUSPUTKI. 
A= erikokoisia augereita 80 - 200 mm  
I67=ikkunaotin 1000 x 90/ 67 mm 
**Näytteiden lukumäärä ilman rinnakkaista ja toistettua näytteenottoa.  
***Laboratorioon lähetettyjen näytteiden lukumäärä näytteiden kokonaislukumäärästä  
****Kokoomanäyte, 3 osanäytettä/näyte
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Kairauskaluston ja eri näytteenottimien valinnasta ja käytöstä ei ole kovin hyvää 
kokemukseen perustuvaa ohjeistusta. Selvää kuitenkin on, että näytteenottimen va-
linnalla ja erityisesti niiden käytöllä on suuri merkitys havaittuihin haitta-aineisiin ja 
niiden pitoisuuksiin. Tämän vuoksi esimerkiksi vertailun järjestäminen aiheesta ja siitä 
saatavien tietojen perusteella laadittava ohjeistus olisi tarpeellista.

Toimenpiteet kontaminaation ehkäisemiseksi 
Vain yksi ryhmä (N3) käytti hyväkseen mahdollisuutta pestä kaira vedellä näyte-
pisteiden välillä ristikontaminaation ehkäisemiseksi. Toinen auger-otinta käyttänyt 
ryhmä (N4) poisti kairaan tarttuneen pintamaan ennen kuin näyte otettiin (Kuva 3b). 
Näytteet kerättiin ensin kairaajien ämpäriin, ohuisiin kertakäyttöisiin muovipus-
seihin tai paperille. Alustavan karakterisoinnin ja homogenoinnin jälkeen näytteet 
siirrettiin omiin uusiin tai puhtaisiin näytteenottopurkkeihin tai kertakäyttöisiin 

Kuva 3. Näytteenottimet (a), auger-ottimella otetun 
näytteen puhdistus ennen näytteenottoa (b) ja vaurioitunut 
ikkuna otin (c).

a b

c
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Rilsan ® polyamidipusseihin. Homogenointiin käytetyt teräslusikat tai kukkalapiot 
pestiin usein Deconexilla tai viinalla eri näytteiden välillä tai käytettiin muovisia 
kertakäyttölusikoita. Kertakäyttökäsineiden vaihto eri näytteiden välillä oli yleistä. 
Toimenpiteet kontaminaation välttämiseksi tulisi suhteuttaa tutkittavien haitta-aineiden 
luonteeseen ja pitoisuuksiin.

Kenttämittarien käyttö
Kaksi ryhmää (N2, N5) ilmoitti jo näytteenottosuunnitelmassa, että he eivät käytä 
kenttämittareita. Rajoittavana tekijänä oli ainakin yhdessä tapauksessa kenttämitta-
usten kustannukset, joita ei korvattu tässä vertailussa. Näytteenottotilanteessa kenttä-
mittareita käytettiin pääasiassa kahdella eri tavalla; joko niin, että mittaukset korvasi-
vat laboratoriomäärityksiä (N6, N7) tai niin, että mittausten perusteella suunniteltiin 
tarkempaa näytteenottoa (N1, N9). Käytetyt kenttämittarit olivat Dexcil PetroFLAG 
-kenttätesti kokonaishiilivetyjen määrittämiseen sekä RAESystems Photoionization 
Detector’s ja Ion Sciencen valmistama Phocheck + (PID) -mittarit haihtuvien orgaanis-
ten yhdisteiden mittaamiseen (Taulukko 3). Molempia mittareita käytetään yleisesti 
vastaavia kohteita tutkittaessa. PID -mittauksen tulos ilmoitetaan mg/m3, joten tulos 
ei ole suoraan verrannollinen maaperänäytteistä mitattavan pitoisuuteen (mg/kg). 
Sitä käytetäänkin pääasiassa toteamaan onko maaperässä haihtuvia orgaanisia yh-
disteitä. PetroFLAG -kenttätestillä saadaan tietoa kokonaishiilivetyjen pitoisuudesta 
maanäytteessä. Se toimii usein hyvin karkeammissa kivennäismaalajeissa kuten hie-
kassa, mutta huonommin siltissä ja savessa sekä paljon orgaanista ainesta sisältävissä 
maalajeissa. Testin tulos riippuu myös käytetystä vasteesta. Näistä syistä kenttätestin 
tulosten tulkinta edellyttää pidempää käyttökokemusta. On myös tarkoituksenmukaista 
kirjata kaikki kenttätestaukseen liittyvät asiat kenttälomakkeeseen, kuten kenttämittarien 
kalibrointitiedot (miten, milloin ja PetroFLAGin vaste) sekä riittävästi sääolosuhdetietoja. 
Näin voidaan helpommin verrata tuloksia eri tutkimuskäyntien välillä ja voidaan hyödyntää 
saatuja tuloksia paremmin esim. myöhemmin tehtävän kunnostuksen yhteydessä. Paremman 
hyödynnettävyyden vuoksi kaikki laboratorioon analysoitaviksi lähetettävät näytteet on hyvä 
analysoida myös kenttämittareilla.

PID -mittarin kalibrointitoimenpiteet vaihtelivat. Useimmat ryhmät kalibroivat 
mittarin kentällä ennen mittausten aloitusta 100 ppm iso-butyleeni-kaasulla. Kaksi 
ryhmää (N6,N8) oli kalibroinut laitteen ulkopuolisella asiantuntijalla kahden vuoden 
sisällä. Tämä käytäntö takaa, että mittarin arvot ovat vertailukelpoisia myös eri toimijoiden 
välillä ja siksi vastaava käytäntö on suositeltava säännöllisin väliajoin. Kahdelta ryhmältä 
PID -kenttämittarin akun lataus loppui ennen mittausten aloittamista tai kesken 
mittauksia.

PetroFLAG -mittari kalibroitiin valmistajan ohjeen mukaisesti ennen mittausten 
aloittamista. Yksi ryhmä (N7) toimitti yhteenvetotaulukon, johon oli kerätty tiedot 
usean vuoden aikana kerätyistä vertailuaineistosta Petro-Flag -lukeman ja laborato-
rioanalyysin tuloksen välillä. Muutamalla ryhmällä oli ongelmia mittarin käytössä, 
kun pitoisuudet ylittivät mittausalueen. Tämä osoittaa, että perehtyminen mittarin 
käyttöön ei ollut riittävää ennen kenttätyöskentelyä. Vain kaksi ryhmää (N1, N9) 
lähetti PetroFLAG -mittarilla mitattuja näytteitä laboratorioon tarkempaa määritystä 
varten. Samoista näytteistä tehtyjen laboratorioanalyysien ja PetroFLAG-mittarilla saatujen 
tulosten vertaaminen keskenään on suositeltavaa, varsinkin tilanteissa, joissa sama organi-
saatio osallistuu kiinteistön jatkotutkimuksiin esim. kunnostustoimenpiteiden aikana. Näin 
toimimalla, kenttämääritys on ”kalibroitu” valmiiksi kunnostusvaiheen mittauksia varten.

Kenttämittareiden ja kenttätestien käyttö on suositeltavaa pilaantuneissa kohteissa, 
kuten esim. öljyhiilivedyillä ja metalleilla pilaantuneissa kohteissa. Näiden haitta-
aineiden mittaamiseen on suhteellisen luotettavia kenttämittareita. Niiden käyttö 
tutkimusvaiheessa säästää rahaa ja mahdollistaa useamman näytteen tutkimisen. 
Varsinkin kunnostuksen ohjauksessa niiden käytöstä on ilmeistä hyötyä. Vaikka 
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kenttämittareiden käyttö yleensä on suhteellisen helppoa, tulosten tulkinta edellyttää 
kuitenkin kokemusta. Kenttähavaintojen ja haastattelujen perusteella näyttää myös 
siltä, että näytteenoton valmistelurutiineihin ja kenttämääritysten ja -mittauksien koulutuk-
seen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Kenttähavainnot
Kenttähavainnot kirjattiin vertailukoetta varten laadittuun lomakkeeseen (Liite 6). 
Useat ryhmät määrittivät maalajin huolellisesti ja kirjasivat kallioperän syvyyden. 
Kaksi ryhmää myös varmisti kallion kairaamalla 3 m sisään kallioon. Monet ryhmät 
keskustelivat pitkään alueen pohjaveden virtaussuunnasta. Yleisin johtopäätös oli, 
että suunta oli koilliseen tai itään. 

Vesinäytteet
Kolme ryhmää oli varautunut vesinäytteenottoon (N7, N8, N9) ja yksi ryhmä (N8) otti 
pohjavesinäytteen. Järjestäjä otti naapurin talousvesihanasta vesinäytteen ja toimitti 
tulokset kyseisille ryhmille. 

Laboratorionäytteiden esikäsittely kentällä
Laboratorionäytteet otettiin pääasiassa näytteenottosuunnitelman mukaisesti. La-
boratorionäytteiden lukumäärä oli keskimäärin 42 % suhteessa otettujen näyttei-
den kokonaismäärään (Taulukko 2). Kaikki ryhmät homogenoivat näytteet ennen 
lopullista näytteenottoa. Tämä tehtiin useimmiten lusikalla tai lapiolla, jolloin sen 
laadulla oli vaikutusta lopputulokseen. Paras tulos rinnakkaismittausten perusteella 
saatiin kukkalapiolla tai teräslusikalla. Osa näytteistä homogenoitiin painelemalla 
savista maata pussin sisällä (Kuva 4). Näytteen homogenointi oli kuitenkin usein 
aika vähäistä ja esim. savipaakkuja oli usein myös lopullisessa näytteessä. Kukaan 
ei seulonut näytteitä. Osa ryhmistä keräsi kaikki näytteet ennen kuin päätti, mitkä 
näytteet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Tämä sinänsä järkevä käytäntö 
aiheutti näytteiden pitämistä epäasiallisissa olosuhteissa, esim. avoimissa astioissa 
tai auringossa turhan pitkään. Myös kokoomanäytteiden osanäytteiden otossa osan-
äytteet säilytettiin epäasiallisesti kokoomanäytteen keräämisen aikana. Olisi tärkeää, 
että näytteiden oikeasta säilytyksestä huolehditaan heti, kun näyte on otettu maaperästä eikä 
vasta sitten, kun on päätetty laboratorioon vietävistä näytteistä.

Kuva 4. Esimerkki huolellisesta sekoituksesta kukkalapiolla (a) ja painelemalla näytepussia (b).

a b
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Osallistujat käyttivät omia näyteastioita öljyhiilivedyille. Näyteastioina käytettiin 
kaasutiiviitä pusseja tai lasiastioita. Näytemäärä öljyhiilivedyille sai olla enintään 0,5 
kg. Osallistujille jaettiin näytteenottopaikalla 40 ml:n lasiset näyteastiat bensiinija-
keiden näytteenottoa varten. Olisi suositeltavaa, jos laboratoriot toimittaisivat pyynnöstä 
vastaavat näytteenottoastiat asiakkaille. Astiat oli huuhdeltu kaksi kertaa metanolilla, 
jonka puhtaus bensiinijakeista oli tarkistettu kaasukromatografisesti ja ne oli kuivattu 
lämpökaapissa 2 h 200°C. Pulloihin lisättiin 20 ml:a metanolia uuttoa ja kestävöintiä 
varten. Bensiinijakeiden määrittämiseksi astioihin lisättiin noin 20 g maanäytettä. 
Järjestäjällä oli malliksi valmiiksi täytettyjä pulloja, josta selvisi sopiva näytemäärä 
ilman punnitusta, koska kentällä ei ollut vaakaa. Maanäytteet suojattiin auringonva-
lolta käärimällä astiat alumiinifolioon näytteenoton jälkeen. Suurin osa osallistujista 
ei normaalitilanteessa toiminut näin. Osallistujat ilmoittivat, että haihtuvien yhdistei-
den osanäyte yleensä otetaan vasta laboratoriossa, koska laboratoriossa on paremmat 
työskentelyolot sekä mahdollisesti paremmat välineet laboratorionäytteenottoon 
maaperänäytteestä, jossa on haihtuvia yhdisteitä.

5.3

Laboratorioanalyysien tulokset

Hiilivetyfraktiot
Maanäytteiden hiilivedyt (>C10-C21, >C21-C40) määritettiin standardin SFS-ISO 
16703:2007 mukaisesti, jossa näyte uutetaan asetonilla ja heksaanilla. Uutteesta poiste-
taan pooliset hiilivedyt (rasvat) Florisilillä ja puhdistettu uute analysoidaan kaasukro-
matografisesti liekki-ionisaatioilmaisimella. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (hiilivedyt 
C5-C10 sekä tietyt yksittäiset yhdisteet) määritettiin SGS:n sisäisellä menetelmällä 
(pohjautuu osittain standardiin SFS-EN ISO 22155:2007), jossa metanoliin uutetut 
yhdisteet analysoidaan staattisella head-space tekniikalla kaasukromatografisesti 
massaspektrometrisellä ilmaisimella. Vesinäytteiden hiilivedyt (>C10-C21, >C21-C40) 
määritettiin standardin SFS-EN ISO 9377-2:2001 mukaisesti, jossa näyte uutetaan hek-
saanilla. Uutteesta poistettiin pooliset hiilivedyt (rasvat) Florisilillä, ja puhdistettu ja 
konsentroitu uute analysoitiin kaasukromatografisesti liekki-ionisaatioilmaisimella. 
Jos selvityksen tavoitteena on laatia tarkempaa riskinarviointia, suositellaan ns. fraktiokohtais-
ta lähestymistapaa (Reinikainen, 2007, liite 3), koska eri fraktiot käyttäytyvät ja vaikuttavat 
eri tavalla ympäristössä. Fraktiokohtaisessa lähestymistavassa öljyhiilivedyt jaetaan kuuteen 
alifaattiseen ja seitsemään aromaattiseen hiilivetyfraktioon. Mittausepävarmuudet olivat 
maanäytteillä >C10-C21 fraktiolle 21 % ja >C21-C40 fraktiolle 23 %. Määritysrajat olivat 
maanäytteillä molemmille fraktioille 20 mg/kg ja vesinäytteillä vastaavasti 0,03 mg/l. 

Eri osallistujien näytteiden hiilivetypitoisuuksien (>C10-C21) maksimitulokset 
vaihtelivat välillä 1600 mg/kg ja 14 600 mg/kg (Kuva 5). Vain neljä ryhmää (N1, N5, 
N6, N7) havaitsi pitoisuuden ylittävän ongelmajäterajan 10 000 mg/kg (Dahlbo et al., 
2002). Kaksi ryhmää (N5, N6) havaitsi yli ylemmän ohjearvon olevia pitoisuuksia ras-
kaammassa fraktiossa (>C21-C40, Kuva 5). Osallistujien näytteistä määritetyt maksi-
mipitoisuudet eivät korreloineet kairauspisteiden lukumäärän, tutkittujen näytteiden 
lukumäärän, tehtyjen kenttätestien, näytteenottajien pätevyyden (todettu henkilöserti-
fioinnin avulla) tai laboratorioon lähetettyjen näytteiden lukumäärän kanssa. Vaihtelu 
määritetyissä pitoisuuksissa riippui pääasiassa maaperän heterogeenisuudesta, mutta 
myös näytteenoton suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Hanavesinäytteiden hiilivetytulokset olivat kaikki alle määritysrajan. Pohjavesi-
näytteen >C10-C21 fraktion pitoisuus oli 0,05 mg/l ja >C21-C40 fraktion pitoisuus 0,03 
mg/l. Pohjavesinäytteen kokonaishiilivetypitoisuus oli siis 0,08 mg/l. Tämä pitoisuus 
oli korkeampi kuin pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin käytettävä pohjaveden 



19Suomen ympäristö  35 | 2009

laatunormi, joka on öljyjakeille 0,05 mg/l (valtioneuvoston asetus 1040/2006, muutos 
341/2009, liite 7, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090341).

Laboratorionäytteen tasalaatuisuus jaetun näytteen perusteella
Jokainen näytteenottoryhmä otti jaetun näytteen yhdestä näytteestä, jossa kenttäha-
vaintojen perusteella arvioiden oli määritysrajaa selvästi korkeampia öljyhiilivetypi-
toisuuksia. Jaettu näyte otettiin homogenoidusta, valmiiksi esikäsitellystä näytteestä 
niin, että sama maanäyte jaettiin kahteen eri astiaan. Kahden ryhmän jaetuissa näyt-
teissä (N3, N4) ei ollut hiilivetyjä. Molemmat ryhmät päättivät jaetusta näytteestä 
astinvaraisten havaintojen perustella. Tuloksista ilmenee, että aistinvarainen havain-
nointi ei aina ole luotettava, joten tulisi käyttää mieluummin kenttämittareita. Eri ryhmien 
jaettujen näytteiden analyysitulokset vaihtelivat 0 % ja 35 % välillä (Taulukko 4). 
Ryhmät, joilla oli pienempi ero jaettujen näytteiden tuloksissa, olivat usein järjestäjien 
kenttämerkintöjen mukaan myös huolellisesti homogenoineet näytteet (N1, N2, N9). 
Tästä voi päätellä, että näytteen laatua voi helposti parantaa ja näytteenoton epävarmuutta 
vähentää kiinnittämällä enemmän huomiota näytteiden homogenointiin ennen laboratorio-
näytteen ottoa. Näytteen tasalaatuisuutta voi vaivattomasti osoittaa vastaavanlaisten jaettu-
jen näytteiden avulla todellisissa näytteenottotilanteissa. 

Kuva 5. Öljyhiilivetyfraktioiden >C10-C21 (vihreät pylväät) ja >C21-C40 (punaiset pylväät) mak-
simipitoisuuksien vaihtelu eri ryhmien välillä. Viivat kuvaavat >C10-C21 ongelmajäterajan (10 000 
mg/kg) ja >C21-C40 ylemmän ohjearvon (2 000 mg/kg).

0
N8 N3 N9 N2 SOILI N4 N6 N1 N7N5

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

mg/kg

Ryhmä

Taulukko 4. Ryhmien ottamien jaettujen näytteiden öljyhiilivetypitoisuudet ja niiden välinen ero (%).

Pitoisuus C10-C21 (mg/kg) Pitoisuus C22-C40 (mg/kg)

Ryhmä Näyte 1 Näyte 2 Ero 
(%)**

Näyte 1 Näyte 2 Ero (%)

N1 140 140 0 80 90 12

N2* 4600 4900 6 540 570 5

N5* 6300 4900 25 850 660 25

N6 8000 6700 18 370 320 14

N7 7900 5900 29 1100 770 35

N8 1600 1200 29 370 290 24

N9 4800 4500 6 510 490 4
* = Näytteenotto suoritettu kokoomanäytteillä.
** = 100 x │Näyte 1 – Näyte 2│÷ keskiarvo (Näyte 1, Näyte 2)
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Taulukko 5. Toistetun näytteenoton öljyhiilivetyjen tulokset ja niiden välinen ero (%) ryhmittäin. 

 Pitoisuus C10-C21 (mg/kg) Pitoisuus C22-C40 (mg/kg)

Ryhmä Näyte 1 Näyte 2 Ero (%) Näyte 1 Näyte 2 Ero (%)

N1 14300 5300 92 % 1200 400 100 %

N2* 3500 2300 41 % 140 120 15 %

N3 2300 290 155 % <20 90 >120%

N4 610 7900 171 % 580 1200 70 %

N5* 14000 12200 14 % 2600 2500 4 %

N6 9100 11800 26 % 450 860 63 %

N7 14600 14300 2 % 1200 1500 22 %

N9 3000 1200 86 % 260 100 89 %
* = Näytteenotto suoritettu kokoomanäytteillä.
** = 100 x │Näyte 1 – Näyte 2│÷ keskiarvo (Näyte 1, Näyte 2)

Toistettu näytteenotto öljyhiilivetypitoisuuden arvioimiseksi
Toistettu näytteenotto pyydettiin tekemään öljyhiilivetyjen määrittämiseksi ensim-
mäisestä näytepisteestä, josta otettiin laboratorionäyte. Tällöin uusi kairausreikä teh-
tiin korkeintaan 0,5 m etäisyydelle edellisestä kairauspisteestä. Laboratorionäytteet 
otettiin samalta syvyydeltä ja mahdollisimman samalla tavalla kuin edellinen näyte. 
Kokoomanäytteitä varten kerättiin kaikki osanäytteet uudestaan vastaavalla tavalla 
kuin alkuperäinen näyte. 

Toistetun näytteenoton tulokset vaihtelivat odotetusti enemmän (2% -170 %) kuin 
jaetun näytteenoton näytteet (Taulukko 5). Ryhmän N1 toistetun näytteenoton >C10-
C21 – pitoisuuksissa toisen näytteen pitoisuus ylitti ylemmän ohje-arvon (1000 mg/
kg) ja toisen näytteen pitoisuus jopa ongelmajäterajan (10 000 mg/kg). Vastaavasti 
ryhmän N3 vastaavat pitoisuudet olivat toinen alle alemman ohje-arvon (300 mg/kg) 
ja toinen ylitti ylemmän ohjearvon (1000 mg/kg). 

Edellä mainittu maaperän haitta-ainepitoisuuksien vaihtelu on pääasiassa todellis-
ta. Toistettu näytteenotto osoittaa, että haitta-aineiden pitoisuuksien vaihtelu voi vai-
kuttaa suurestikin näytteenoton luotettavuuteen. Alueella esiintyvien haitta-aineiden 
epätasainen jakautuminen tulee huomioida näytteenottosuunnitelmaa laadittaessa, 
kun päätetään näytepisteiden määrästä ja paikasta. Jos haitta-aineiden pitoisuuksien 
epätasainen jakautuminen on suurta ja tulosten laatutavoite on korkea, voidaan toistetun 
näytteenoton tulosten erolla päätellä mahdollisten lisänäytteiden tarve. Pitoisuuksien epä-
tasainen jakautuminen vaikuttaa saatujen tulosten luotettavuuteen, ts. epävarmuu-
teen. Tapauksissa, jossa tarvitaan tarkkaa tietoa tulosten luotettavuudesta, esim. tilanteissa, 
joissa haitta-ainepitoisuudet eivät saatujen tulosten perusteella näyttäisi ylittävän asetettuja 
ohjearvoja, on aiheellista määrittää maaperässä olevien yhdisteiden vaihtelu kohdekohtaisesti 
toistetun näytteenoton avulla. Haitta-aineiden pitoisuuksien epätasaisen jakautumisen arvi-
ointi tulisi olla osa tulosten epävarmuusarviointia.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Polttoaineperäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (hiilivedyt C5-C10 sekä tietyt yk-
sittäiset yhdisteet) määritettiin SGS:n sisäisellä menetelmällä (pohjautuu osittain 
standardiin SFS-EN ISO 22155:2007), jossa yhdisteet analysoidaan staattisella head-
space- tekniikalla kaasukromatografisesti massaspektrometrisellä ilmaisimella. Labo-
ratorion mittausepävarmuudet olivat aromaattisilla yhdisteillä 28 -35 %, klooratuilla 
yhdisteillä noin 25 % ja oksygenaateilla noin 30 %. Määritysrajat vaihtelivat 0,02 mg/
kg ja 0,07 mg/kg välillä. Osallistujien näytteistä mitattujen haihtuvien yhdisteiden 
maksimipitoisuudet vaihtelivat paljon (Taulukko 6). Esimerkiksi bensiinijakeiden 
(C5-C10) maksimipitoisuus ryhmien näytteissä vaihteli 8 mg/kg ja 760 mg/kg välillä, 
eli siis alemman ohjearvon alle (100 mg/kg) ja ylemmän ohjearvon yli (500 mg/kg). 
Neljän ryhmän (N1, N3, N6, N7) näytteistä mitattiin muita ryhmiä useammin korkeita 
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Taulukko 6. Eri ryhmien näytteistä mitatut orgaanisten haihtuvien yhdisteiden maksimipitoisuudet (mg/kg). 
Vihreällä on merkitty muita ryhmiä selkeästi suuremmat pitoisuudet.

Yhdiste

Koodi

N6 N1 N7 N3 N4 N2 N5 SOILI N9 N8

TVOC (C5-C10) 600 390 760 360 170 300 360 520 120 8

Bentseeni 1,26 0,61 0,49 0,60 0,16 0,03 1,28 0,00 0,40 0,07

Tolueeni 2,29 0,13 0,91 0,66 1,30 0,04 0,96 0,00 0,06 0,00

Etyylibentseeni 1,89 4,60 1,46 10,21 0,78 0,26 0,59 0,00 0,09 0,04

m+p-Ksyleeni 6,98 16,68 3,58 31,61 2,67 0,48 2,01 0,11 0,25 0,18

o-Ksyleeni 3,97 4,33 1,08 8,46 1,39 0,15 1,15 0,22 0,17 0,09

Isopropyylibentseeni 0,99 0,80 1,03 1,53 0,27 0,53 0,36 0,03 0,06 0,03

4-Isopropyylitolueeni 2,47 2,14 3,40 0,64 0,30 1,19 1,06 0,74 0,28 0,03

n-Propyylibentseeni 2,29 0,98 1,05 2,13 0,62 0,00 0,00 0,04 0,06 0,02

1,2,4-Trimetyylibentseeni 26,08 5,75 8,99 6,02 3,57 4,22 7,65 0,88 0,88 0,04

1,3,5-Trimetyylibentseeni 9,23 2,90 11,51 2,40 0,98 1,81 2,74 0,82 0,79 0,03

Butyylibentseeni 2,72 2,13 1,58 1,21 0,32 2,26 1,18 0,00 0,25 0,00

sec-Butyylibentseeni 2,74 2,31 2,33 0,98 0,41 2,70 1,01 0,34 0,05 0,00

1,2,4-Triklooribentseeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MTBE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TAME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Määrä suuria pitiosuuksia 10 6 6 5 4 2 1 0 0 0

haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia. Näistä ryhmistä N3 käytti näytteenotossa auger 
–otinta ja muut iskuputkea, jolloin kaira tyhjennettiin paineilmalla. Kenttähavaintojen 
perusteella nämä ryhmät ottivat näytteet muita nopeammin suljettuihin astioihin 
ja usein myös siirsivät näytteet kylmään (N3, N6, N7). Toisaalta myös ryhmä N9 
toimi ripeästi valvojien kenttähavaintojen mukaan, mutta sen ryhmän näytteistä ei 
mitattu korkeita haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia. Tämä osoittaa, että näytteenot-
topisteiden valinnalla oli suuri vaikutus todettuun tulokseen. Ryhmällä N1 oli myös 
kenttämerkintä huolellisesta sekoituksesta, joten huolellinen sekoitus ja orgaanisten 
haihtuvien yhdisteiden havaitseminen eivät aina ole toisiaan poissulkevia. Tästä ha-
vainnosta huolimatta suosittelemme kuitenkin, että haihtuvien yhdisteiden tutkimiseksi 
näyte otetaan suoraan homogenoimattomasta maanäytteestä ja siirretään kylmään.

Kuva 6. PetroFLAG-mittarin mukana toimitettavat kertakäyttölusikat sopivat erinomaisesti myös 
bensiinijaenäytteiden ottoon.
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Tässä vertailussa kaikki osallistujat kestävöivät bensiinijaenäytteet kentällä heti 
näytteenoton jälkeen. Tämä käytäntö ei aiheuttanut ongelmia yhdessäkään ryhmässä. 
PetroFLAG kenttämittauksia tekevillä ryhmillä oli sopivimmat välineet bensiinija-
enäytteen siirtämiseksi kestävöintipulloon (PetroFLAGin mukana tullut lusikka, 
Kuva 6). Suurimmalla osalla haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet olivat korkeammat 
kuin SOILI- ohjelman kunnostustarpeen arvioinnissa (Taulukko 6). Tämä ero voi 
johtua haitta-aineiden epätasaisesta jakautumisesta maaperässä tai näytteiden eri 
esikäsittelytavasta. SOILI -ohjelman kunnostusarvioinnissa ei käytetty kestävöintiä 
näytteenottopaikalla. Maaperänäytteiden säilöminen metanoliin näytteenottopai-
kalla haihtuvien yhdisteiden määritystä varten oli monelle ryhmälle tuntematonta. 
Tämä oli yllättävää, koska yleisesti laboratorioissa käytettävien haituvien yhdisteiden 
määritysstandardi (SFS-EN ISO 2155:2007) suosittelee vahvasti tässä vertailussa to-
teutettua säilöntätapaa. Esim. standardissa on osoitettu kestävöimättömän näytteen 
pitoisuuksien väheneminen (SFS-EN ISO 2155:2007, taulukko B1). Hyvään asiakas-
palveluun kuuluu varsinkin akkreditoidussa laboratoriossa vähintään informoida 
asiakasta kestävöimättömän näytteen ongelmista. Kun asiakasta on informoitu asi-
asta, voi hän käyttää omaa harkintaansa kestävöimättömien näytteiden tulosten tul-
kinnassa. Suosittelemme, että noudatetaan kansainvälisiä standardeja ja bensiinijaenäytteet 
kestävöidään paikan päällä mahdollisimman pian. Jos standardikäytännöstä poiketaan, olisi 
hyvä selvittää vaikuttaako standardista poikkeava menettely tuloksiin, esim. tutkimalla kes-
tävöityjä ja kestävöimättömiä näytteitä samasta maasta rinnakkain.

5.4

Kunnostustarpeen arviointi 
Taustamateriaalin, kenttätutkimustulosten ja omien analyysitulosten perusteella osal-
listujat arvioivat alueen pilaantuneisuuden, rajasivat pilaantuneen alueen ja arvioivat 
pilaantuneen maa-aineksen määrän (Liite 4). Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arviointi suoritettiin yksinkertaistetusti vertaamalla mitattuja pitoisuuksia valtio-
neuvoston PIMA-asetuksessa määrättyihin ohjearvoihin. Ryhmien ei siis odotettu 
tekevän pilaantuneisuusarviointia valtioneuvoston PIMA-asetuksen edellyttämässä 
laajuudessa. Perusarvioinnin tekeminen olisi edellyttänyt mm. enemmän tietoa alu-
een maaperä- ja pohjavesiolosuhteista.

Seuraavassa tarkastellaan ryhmien arvioita tutkimuskohteen pilaantuneisuudesta 
ja kunnostustarpeesta. Tuloksia verrataan paitsi keskenään myös alueen kunnostami-
sen yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Osallistujien arviointityön dokumentoinnin 
rajallisuuden vuoksi eri tekijöiden vaikutus lopputuloksiin jää osittain arvailuksi. 

Kunnostustarve ja tavoitteet
Kaikki vertailuun osallistuneet ryhmät arvioivat alueella olevan kunnostustarvet-
ta. Vertailuarvona käytettiin PIMA-asetuksen alempia ohjearvoja. Osallistujien pe-
rusteluina arvon valinnalle oli alueen käyttö asutukseen. Yksi ryhmä totesi, ettei 
tutkittavan alueen pohjavettä hyödynnetä talousvetenä, minkä vuoksi maaperän 
pilaantuneisuuden arvioinnissa alemman ohjearvon taso olisi riittävä. Muutama 
ryhmä viittasi myös kynnysarvoon ja ongelmajäterajoihin. 

Haihtuvien yhdisteiden merkitystä ohjearvojen sovellettavuuteen pohdittiin kah-
dessa vastauksessa. Toinen ryhmä totesi alempien ohjearvojen soveltuvan paremmin 
ko. yhdisteillä pilaantuneen maan arviointiin. Toinen taas arvioi haihtuvien yhdis-
teiden määrän sen verran vähäiseksi, ettei niillä ole merkitystä puhdistustarpeen 
arvioinnin kannalta. 
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Yksi ryhmistä totesi alueen pohjavettä käytettävän talousvetenä ja ilmoitti käyttä-
neensä pohjaveden puhdistustarpeen arvioinnin vertailuarvona Naturvårdsverketin 
ohjearvoja suomalaisten ohjearvojen puuttuessa. 

Arvioinnin kannalta kriittisiksi aineiksi valittiin yleensä kaikki aineet, joiden mit-
taustulokset laboratoriossa ylittivät valitun vertailuarvon ts. alemman ohjearvon. 
Yksi ryhmä nimesi kaikki analysoidut aineet, myös ohjearvon alittavat, arvioinnin 
kannalta kriittisiksi. 

Kaikki osallistujat löysivät vähintään yhden kairauspisteen, missä maaperän öl-
jyhiilivetypitoisuus ylitti alemman ohjearvon. Koska kunnostustarpeen arviointiin 
perustui ainoastaan ohjearvovertailuun, näytteenotto ei siksi tässä vertailussa vai-
kuttanut kunnostustarpeen arviointiin. 

Ympäristöministeriön ohjeessa (2/2007) ‘Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arviointi’ on kuvattu tilanteet, joissa perusarviointi ohjearvovertailuineen 
ei yksin riitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kohteet, joissa lähialueen pohjavettä käytetään 
talousvetenä tai kohteet, joissa on asuinrakennuksia ja alueella esiintyy haihtuvia 
yhdisteitä. Kunnostustarpeen arvioinnissa olisi pitänyt tarkastella maaperän ohjearvova-
lintaperusteiden lisäksi niiden soveltuvuutta. Arvioinnin puuttuminen saattoi johtua 
tehtävän annosta, jossa työn yksinkertaistamiseksi oli arviointiperusteeksi määritetty 
ohje- ja viitearvot. Jos riskinarviointi olisi tehty tarkennettuna, näin vaihtelevat tut-
kimustulokset olisivat voineet johtaa erilaisiin johtopäätöksiin kunnostustarpeesta. 

Pilaantuneen maa-aineksen määrän arviointi
Kunnostamisen yhteydessä alueelta poistettiin kaikkiaan 468 tonnia pilaantuneita 
maa-aineksia. Ryhmien arviot pilaantuneen maa-aineksen määrästä vaihtelivat välillä 
140 ja 1 500 tonnia. Näin ollen arviot vaihtelivat kolmasosasta kolminkertaiseen mää-
rään toteutuneeseen poistettuun määrään verrattuna (Kuva 7). Arvioiden keskiarvo oli 
540 ja mediaani 480 tonnia. Ryhmät N1, N2 ja N4 aliarvioi kunnostuksen tarpeessa ole-
van maa-aineksen määrän selvästi kun taas ryhmät N7 ja N8 yliarvioivat sen selvästi. 
Arvioinnissa kunnostettavien maa-ainesten irtoteoreettiset kuutiot muutettiin ton-
neiksi käyttäen muuntokertoimia. Kertoimet vaihtelivat välillä 1,24 - 2,05 keskiarvon 
ollessa 1,73. Kunnostamisen toteutuksen yhteydessä laskettu kerroin oli 1,50. Pienintä 
kerrointa käyttänyt ryhmä N2 arvioi massamäärät myös pienimmiksi ja suurinta 
kerrointa käyttänyt ryhmä N7 päätyi arviossaan suurimpaan arvioon. Toisaalta näillä 
ääripään ryhmillä olivat tilavuusarviotkin kaikkein pienimmät ja suurimmat.
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Kuva 7. Ryhmien arviot kunnostettavan maa-aineksen määrästä. Keltaisella merkityt ryhmät 
ilmoittivat osan kunnostettavien maa-ainesten olevan haitta-ainepitoisuuksien perusteella ongel-
majätteeksi luokiteltuja maa-aineksia.
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Arviointilomakkeella kysyttiin myös arviota ongelmajätteen määrästä. Neljä ryh-
mää ilmoitti kunnostettavien massojen sisältävän ongelmajätteitä. Yksi arvioi koko 
pilaantuneen maa-aineksen olevan ongelmajätettä. Muut kolme ryhmää arvioivat 
ongelmajätteen osuudeksi viidenneksen pilaantuneeksi luokiteltavasta maa-ainek-
sesta. Määrät vaihtelivat välillä 50 - 480 tonnia. Kunnostuksen yhteydessä alueelta 
poistettiin 167 tonnia ongelmajätteeksi luokiteltua maa-ainesta, mikä oli kolmannes 
poistetusta pilaantuneista maa-aineksista. 

Alueiden rajaaminen
Taustamateriaalin, kenttätutkimustulosten ja – havaintojen sekä analyysitulosten 
perusteella osallistujat rajasivat pilaantuneen alueen. Kenttähavainnot koskien maa-
lajeja, kallioperän syvyyttä ja pohjaveden virtaussuuntaa, eivät näkyneet kunnos-
tussuunnitelmissa. Tehtyjen havaintojen ja rajausperusteiden huolellinen dokumentointi 
on osa arviointia. Niiden puuttuminen tai puutteellisuus vaikeutti vertailun tulosten 
tulkintaa. 

Kaikki rajasivat pilaantuneen alueen poistettujen maanpäällisten säiliöiden lä-
heisyyteen (Liite 5). Osalla alue jatkui säiliöalueelta kaakkoon, osalla lounaaseen. 
Pilaantunut alue piirrettiin usein suorakaiteeksi tai ellipsiksi. Rajausten tarkempia 
perusteluita olivat kuvanneet lähinnä ryhmät N6 ja N8. Ryhmä N1 rajasi lisäksi 
pienen pistemäisen alueen (n. 1 m2) entisen voiteluainevaraston pohjoissivustalle. 

Neljällä ryhmällä, jotka arvioivat pilaantuneen maa-aineksen määrän muita pie-
nemmäksi (N1 ja N2) tai suuremmaksi (N7 ja N8), pilaantuneeksi merkitty alue ei 
poikennut laajuudeltaan muiden ryhmien esittämistä. Nämä ryhmät joko arvioivat 
pilaantuneen maakerroksen ohuemmaksi tai paksummaksi kuin muut ryhmät tai 
kyse saattoi olla myös laskentaan liittyvästä mittakaavavirheestä. SOILI – ohjelmassa 
kohteelle tehdyn näytteenottosuunnitelman mukaiset näytepisteet, kunnostettavaksi 
rajattu alue sekä toteutunut kunnostusalue on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. SOILI - ohjelman hyväksymä näytteenottosuunnitelma sekä arvioitu pilaantunut alue sekä 
todellisuudessa kunnostettu alue.
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Tutkimuspisteiden lukumäärän vaikutus arvioihin
Arvioinnin luotettavuus ei riippunut kairauspisteiden lukumäärästä. Eniten kaira-
uspisteitä oli ryhmillä N2 (7 kpl), N6 (7 kpl) ja N7 (8kpl). Ryhmillä N3 ja N4 pisteitä 
oli vain 5, muilla 6. Ryhmät, joilla kairauspisteitä oli eniten, eivät päätyneet arvioin-
neissaan muita lähemmäksi kunnostamisessa poistettujen pilaantuneiden massojen 
määrää. Useat ryhmät totesivat, että pilaantuneen alueen rajaamiseen olisi tarvittu 
lisänäytteitä. Tutkitun alueen ulkopuolelle jäävän pilaantuneen maa-aineksen määrää 
ei siis arvioitu. Mikäli tutkimustulosten perusteella pilaantuneen alueen rajaukseen liittyy 
epävarmuutta, tulee se kunnostusarviossa selkeästi ilmoittaa. Arvioinnissa voidaan määritellä 
lisätutkimuksen tarve.

Kenttämittareiden käyttö tai näytteiden yhdistäminen kokoomanäytteiksi ei sel-
västi vaikuttanut arviointitulokseen (Kuva 9). Havaintoja oli liian vähän luotettavan 
johtopäätösten tekemiseen. Kenttämittareita (PID/PetroFLAG) käyttäneiden viiden 
ryhmän arviot pilaantuneen alueen laajuudesta eivät poikenneet yleisestä tasosta. 
Neljä ryhmää arvioi kunnostustarpeen lähelle toteutunutta arviota (kuva 7). Näistä 
kolme ryhmää teki myös kenttämittauksia. Dokumenttien perusteella on mahdotonta 
arvioida, missä määrin kenttämittaustuloksia hyödynnettiin laboratorioon lähetet-
tyjen näytteiden valinnassa ja arviointia tehdessä. 

Kaksi ryhmää (N2, N5) lähetti laboratorioon pelkästään kokoomanäytteitä. Näistä 
toinen päätyi arvioinnissaan lähelle toteutunutta poistettujen massa-ainesten mää-
rää, toinen aliarvioi huomattavasti pilaantuneisuuden laajuuden. Kokoomanäytteen 
vaikutusta arvioinnin tuloksiin ei näin vähäisten ja ristiriitaisten tulosten perusteella 
voi arvioida. Kokoomanäytteet kuitenkin vaikeuttavat maksimipitoisuuksien mää-
rittämistä.

Kaikissa kohteissa kokoomanäytteiden käyttö ei kunnostustarpeiden arvioinneissa ole suo-
siteltavaa. Kohteissa, joissa selvitetään kohteen arviointitarvetta, näytteenotto keskitetään pi-
laantuneimmaksi arvioiduille alueille ja pääsääntöisesti käytetään yksittäisnäytteitä. Lievästi 
pilaantuneissa kohteissa maaperän haitta-ainepitoisuudet voivat jäädä alle vertailuarvojen, 
vaikka yksittäisten kairauspisteiden pitoisuuden ylittäisivät huomattavastikin kyseiset arvot. 
Toisaalta näytemäärän ollessa vähäinen kokoomanäytteiden käyttö saattaa helpottaa pilaan-
tuneiden maa-ainesten määrän arviointia ja tarkentaa kustannusarviota.

Laboratorioon lähetettyjen näytteiden haitta-ainepitoisuudet vaihtelivat eri ryhmi-
en välillä. Erityisesti ryhmän N8 tuloksissa kiinnitti huomiota se, että yhdestätoista 
näytteestä vain kolmessa näytteessä öljyhiilivetypitoisuudet ylittivät menetelmän 

Kuva 9. Kenttämittauksia (vihreät palkit) ja kokoomanäytteitä (keltaiset palkit) ottaneet ryhmät 
sekä ryhmien arviot pilaantuneen maa-aineksen määrästä.
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määritysrajat (>C10-21, >C22-40) ko. yhdisteiden osalta. Samansuuntaisia tuloksia 
sai myös ryhmä N4. Kumpikaan ryhmistä ei käyttänyt kenttämittareita. Ryhmillä 
N1, N6, N7 ja N9 alemman ohjearvon alittavia laboratoriotuloksia tuloksia (>C10-21, 
>C22-40) oli vähän (2 kpl). Nämä ryhmät käyttivät kenttämittareita, jolloin kunnos-
tuksen alempien ohjearvojen alittavia mittaustuloksia saattoi arvioinnin apuna olla 
huomattavasti enemmän. Kenttämittaustulokset ja niiden hyödyntäminen osana pilaan-
tuneisuus- ja kunnostustarvearviointia tulisi dokumentoida.

Pohjavesi 
Pohjaveden puhdistustarpeesta ja pohjavesiolosuhteiden merkityksestä maaperän 
puhdistustarpeen arviointiin oli varsin vähän kirjattu arviointeihin. Yksi ryhmistä 
totesi alueen pohjavettä käytettävän talousvetenä. Mitatut pitoisuudet alittivat ver-
tailuarvona käytetyt Naturvårdsverketin ohjearvot. (Elert, 2006)

Arviointilomakkeessa kysyttiin erikseen pohjaveden virtaussuuntaa. Arviot pohja-
veden virtaussuunnasta vaihtelivat. Ilmoitettuja virtaussuuntia olivat pohjoinen, itä, 
kaakko, länsi ja länsiluode. Virtaussuunta-arvion tekemistä varten kolmella ryhmällä 
oli tiedossa kalliopinnan syvyystietoja. Lisäksi ryhmät huomioivat alueen topografi-
an. Useimmat eivät perustelleet virtaussuunnan valintaa.

Ryhmät N1, N2, N4, N5 ilmoittivat, ettei pohjaveden pilaantuneisuutta tarkasteltu, 
koska 

• selkeää kallionpinnan viettosuuntaa ei tutkimuksissa havaittu, 
• pohjaveden pinta ei kenttähavaintojen perusteella ulottunut kairaustasolle, 
• kontaminaation arvioitiin rajoittuvan vain maan pintakerroksiin tai
• taustatietojen mukaan kohde ei sijainnut pohjavesialueella.

Virtauksen suunnan arviointi perustuu muilla ryhmillä seuraaviin tietoihin
• ryhmällä N3 (suuntaa ei kerrottu) karttatarkasteluun,
• ryhmillä N4 (länsi), N8 (itään) ja N9 (länsiluode) maa- ja kalliopinnan tasoon,
• ryhmällä N6 (kaakko) maanpinnan tasoon ja erilaisten maakerrostusten sijain-

tiin sekä 
• ryhmällä N7 (pohjoinen) kallionpinnan korkeustietoihin

Kunnostamisen yhteydessä tehtyjen kallionpintahavaintojen perusteella vajoveden 
virtaussuunta on alueella kaakkoon. Kiinteistön talousvesikaivo paikannettiin vasta 
kunnostusvaiheessa. Sijainti oli noin 300 m tontin rajasta luoteiseen. Haastattelun 
perusteella kiinteistöön tulevaa talousvettä ei käytetä juomavetenä vaan se tuodaan 
muualta. Kohteissa, jotka sijaitsevat tärkeillä tai veden hankintaan soveltuvilla pohjavesialu-
eilla tai lähialueen pohjavettä hyödynnetään talousvetenä, tulee pohjaveden pilaantuneisuus 
tai mahdollisuus pilaantua aina selvittää.

Arvioinnin epävarmuustekijöitä
Yhtä ryhmää lukuun ottamatta ryhmät kirjasivat tulokseen vaikuttavia epävarmuus-
tekijöitä. Niiden vaikutusta arvioinnin tuloksiin ei selvitetty tai dokumentoitu tar-
kemmin. Pilaantuneen maa-aineksen määrä ilmoitettiin yhtenä lukuna ja kartalle teh-
ty aluerajaus kuvattiin yhtenäisellä viivalla. Siten tuloksen epävarmuutta oli kuvattu 
vain kvalitatiivisesti, ei kvantitatiivisesti. Yksi ryhmä kirjasi laboratorion ilmoittaman 
mittausepävarmuusprosentin. 



27Suomen ympäristö  35 | 2009

Arvioinnin epävarmuuteen vaikuttavista tekijöiksi esitettiin seuraavaa:
Lähtötiedot

• Pohjakartan laatu oli huono ja tarkka mittakaava ei ollut tiedossa (N4, N6, N7 
ja N9).

• Rakennukset eivät sijoittuneet keskenään täysin kartan osoittamiin paikkoihin 
(N4, N7 ja N9)

• Ennen tutkimusten suunnittelua olisi pitänyt päästä tekemään maastokatsel-
mus (N7).

• Tarkasteltavien mahdollisesti pilaavien toimintojen rajaus oli epäselvä. Läm-
mitysöljysäiliötä ja jätteenpolttopaikkaa ei tarkasteltu (N9)

Näytteenotto
• Pilaantuneisuutta ei pystytty rajaamaan kaikista suunnista (N1,N2, N4, N6, 

N7 ja N9). 
• Aikaisemmat kairaukset olivat todennäköisesti aiheuttaneet jossain määrin 

maakerrosten sekoittumista ja haitta-aineiden liikkumista (N2, N3, N6 ja N7).
• Kalliopinnan muotojen varmistaminen olisi vaatinut pisteiden vaaitsemista 

(N6).
• Porakairalla tehtävässä näytteenotossa saadaan suppeampi kuva kohteesta 

kuin koekuopilla (N8). 
• Pohjavesinäytteenoton yhteydessä reikään virtasi vettä haitta-aineita sisältä-

vän maakerroksen läpi, joten pohjavesinäyte saattoi kontaminoitua (N8).
• Koska kenttämittaria ei ollut käytössä, laboratorioon lähetettävien näytteiden 

laatua oli vaikea määrittää (N8).
• Kokoomanäytteissä yhdisteiden pitoisuudet saattavat laimentua, joten ne 

kertovat vain maaperän keskipitoisuuden (N2). 
• Kokoomanäytteen oton kesto ja sekoittaminen ämpärissä haihduttavat yhdis-

teitä taivaan tuuliin ennen kuin ne saadaan näyteampulliin (N2)
Analyysit

• Kenttämittausten tuloksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina (N3).
• Laboratorio ilmoitti hiilivetyjakeelle C10–C21 mittausepävarmuudeksi 21 % 

(N8), mikä on hyväksyttävä mittausepävarmuusarvio ko. yhdisteille maa-
näytteiden määrityksessä.

Pilaantuneisuusarvio
• Massamäärien laskennassa on käytetty oletuskertoimia hiekkamaalle. Kiinto-

kuutioiden muuntaminen massoiksi antaa hyvin karkean arvion (N8).
• Näytteistä ei voinut teettää laboratoriossa riskinarvioinnin kannalta tärkeää 

fraktiointia (N9)

Kun epävarmuusanalyysi tehdään riittävän huolellisesti ja läpinäkyvästi, paranee arvioinnin 
luotettavuus sekä tiedonkulku työn suorittajan ja työn tilaajan välillä. Epävarmuustarkaste-
lussa tulisi vähintään arvioida näytteiden edustavuutta sekä mittaustulosten epävarmuutta 
(Ympäristöministeriö, 2007). Näytteiden edustavuutta sekä tutkimuspisteiden riittävyyttä 
voidaan arvioida mm. siitä, miten hyvin pilaantuneet alueet on saatu rajattua sekä toistetun 
näytteenoton tulosten hajonnan perusteella. Mittaustulosten epävarmuutta voidaan arvioida 
näytteenoton laadunvarmistustulosten hajonnasta (jaettu näyte) ja analyysivaiheen epävar-
muudesta. Toistetun näytteenoton tulokset kuvaavat puolestaan maaperän pilaantuneisuuden 
vaihtelevuutta.

Eurachem (http://www.eurachem.org/guides/ufs2007.htm) ja Nordtest (http://
www.nordicinnovation.net/nordtestfiler/tr604.pdf, Grön et al., 2007) ovat laatineet 
Internetistä saatavat oppaat näytteenoton epävarmuuden arvioimiseksi. 
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Kustannusarvio
Ryhmiä pyydettiin karkeasti arvioimaan tulevan kunnostamisen kustannukset. Neljä 
ryhmää ilmoitti arviot; 18 000 (N1), 20 000 (N2), 30 000(N4) ja 170 000 (N7) euroa. 
Kustannukset käsiteltävää maa-ainestonnia kohti vaihtelivat 70 – 140 euroon. 

Todellinen kunnostus
Alue kunnostettiin 15. – 17. syyskuuta 2008. Kunnostus tehtiin poistamalla maamas-
sat, joissa ylittyivät öljyhiilivedylle annetut alemmat ohja-arvot. SOILI - ohjelman 
laatima arvio kunnostettavasta alueesta oli realistinen (Kuva 8). Pilaantuneisuus 
rajautui horisontaalisuunnassa niin jyrkästi, että myös öljyhiilivedyille annetut kyn-
nysarvot alittuivat jäännösnäytteissä. Soili-ohjelman toteuttaman kunnostuksen ko-
konaiskustannukset olivat n. 30 000 euroa (0 % alv). Poistettuja maa-ainestonnia 
kohti kustannukset olivat n. 65 euroa. Kunnostusvaiheessa haitta-ainepitoisuudet 
määritettiin laboratorioanalyysillä 28 %:sta näytteistä; ja vastaavasti jäännöspitoi-
suudet ja poistettujen massojen pitoisuudet määritettiin laboratorioanalyysillä 25 
%:sta ja 7%:stä näytteistä.
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6  Vertailun johtopäätökset ja suositukset

Kirjoittajien yksityiskohtaiset suositukset on kirjoitettu tulos-osioon kursiivilla.
Vertailu osoittaa, että maaperän pilaantuneisuuden tutkiminen on haasteellista 

ja edellyttää riittävää koulutusta ja kokemusta. Maaperätutkimuksen perusteella 
tehtävät arvioinnit edellyttävät riittävää tietoa kenttätutkimuksen suorituksesta ja 
eri tulosten luotettavuudesta. 

Näytteenotto vaikutti odotetusti maaperän öljyn maksimi- ja kokonaismäärän arvi-
ointiin, pilaantuneen maaperän rajaukseen ja pilaantuneen maa-ainesmäärän arvioin-
tiin. Toisaalta koska kaikki osallistujat löysivät vähintään yhden kairauspisteen, missä 
maaperän öljyhiilivetypitoisuus ylitti alemman ohjearvon ja koska pilaantuneisuuden 
arviointi perustui ainoastaan ohjearvovertailuun eikä haitta-aineiden kokonaismää-
rään, näytteenotto ei tässä vertailussa vaikuttanut kunnostustarpeen arviointiin. Jos 
riskinarviointi olisi tehty tarkennettuna, näin vaihtelevat tutkimustulokset olisivat 
voineet johtaa erilaisiin johtopäätöksiin kunnostustarpeesta. Pohjaveden mahdollinen 
pilaantuminen ja sen vaikutus arvioinnin tulokseen jäi todennäköisesti vähäiselle 
huomiolle lähinnä lähtötietojen puutteellisuuden vuoksi.

Osallistujien tekemät kunnostettavien maa-ainesmäärien arvioinnin perustelut 
jäivät epäselväksi. Syy tähän saattoi olla puutteellisessa kysymysten asettelussa. Toi-
saalta hyvin monet tekijät vaikuttivat arviointiin samanaikaisesti, jolloin arvioinnin 
tarkka dokumentointi olisi vienyt runsaasti aikaa. Työn tilaajan ja lupaviranomaisen 
kannalta olisi hyvä dokumentoida tehdyt havainnot ja tutkimukset mahdollisimman perus-
teellisesti sekä kuvata käytetyt lähtötiedot, saadut tulokset, oletukset sekä koko päätöksenteko-
prosessi mahdollisimman tarkasti. Vain siten on mahdollista arvioida arvioinnin kattavuutta 
ja luotettavuutta.

Kenttätyöskentelyn laatu vaihteli ja käytännöt olivat kirjavia. Kävi ilmi, että näyte-
materiaalin käsittelyssä, varsinkin haihtuvien yhdisteiden osalta oli selviä puutteita ja 
jopa virheitä. Lisäksi hiilivetyjen määrittämiseksi otettujen näytteiden homogenoin-
timenettelyt vaihtelivat. Epävarmuustekijöiden selvittämiseksi ja vähentämiseksi 
myös laaduntarkkailua näytteenottovaiheessa tulee tehdä mm. rinnakkaisnäytteiden 
ja toistettavan näytteenoton avulla. Hyvistä käytännöistä on tarve tiedottaa mahdollisesti 
lisäohjeistuksen avulla. 

Vertailun palaute oli positiivista. Laatutietoiset osallistujat hyödynsivät vertailun 
materiaalia myös sisäiseen laadunohjaukseen ja koulutukseen. Toisaalta jotkut osal-
listujat valittivat vertailun työtapoja, koska ne poikkesivat todellisesta työtilanteesta. 
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7  Ohjeiden ja standardien käytettävyys 

7.1

Viranomaisten tiedontarpeet
Kysely näytteenottoon liittyvistä epävarmuustekijöistä ja puutteista suunnattiin 
neljälle kokeneelle pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusten ilmoituksia ja ym-
päristölupahakemuksia käsittelevälle lupaviranomaiselle. Kysymykset käsittelivät 
ilmoituksissa ja lupahakemuksissa esitettyjä kunnostuksen tavoitteita, maaperä-, 
pohjavesi-, kulkeutumis- ja haitta-ainetietoja sekä vaikutustutkimuksia. Kyselyn vas-
tausten perusteella kunnostustutkimuksissa on vielä tarvetta parantamiseen, vaikka 
niistä on nykyisin kokemusta ja ne yleensä tehdään hyvin. Vastauksissa tuotiin esiin 
mm. seuraavia, kehitettäviä tai parannusta edellyttäviä seikkoja:

• Tutkimuksia ei säästösyistä aina tehdä riittävän laajasti, jotta niistä saataisiin 
riittävästi tietoja pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia varten. 
Tämä koskee sekä tutkimuspisteiden että näytteiden ja analyysien määrää. 
Pilaantumisen laajuutta, laatua ja jakautumista eri haitta-ainepitoisuuksilla 
pilaantuneisiin massoihin ei siten aina ole riittävän tarkasti määritetty.

• Perusarvioinneissa ei aina käydä läpi kaikkia PIMA-asetuksen edellyttämiä 
seikkoja, vaan hypätään suoraan vertaamaan tutkimustuloksia ohjearvoihin.

• Pohjaveden laadun tarkastelu tutkimusvaiheessa perustuu usein vain yhteen 
näytteenottokertaan ja pieneen määrään näytepisteitä, mikä nähtiin usein riit-
tämättömänä. Pohjavesinäytteenotossa tulisi kiinnittää tarkempaa huomiota 
näytteiden edustavuuteen.

• Näytteiden, varsinkin haihtuvia haitta-aineita sisältävien, käsittelyyn ja 
säilytykseen kentällä tulisi kiinnittää huomiota. Myös kuljetuksen aikaisesta 
oikeasta lämpötilasta tulee huolehtia.

• Riskinarvioinneissa on yleensä esitetty hyvin lähtötiedot ja käsitteellinen mal-
li, mutta niissä tulisi olla enemmän sanallista arviointia ja pohdintaa riskeistä. 
Pienissä kohteissa lähtöaineistona ovat yleiset arvot, jotka eivät kuvaa koh-
teen ominaisuuksia.

• Ohjeistusta tutkimusten tekemiseen kaivattiin, esimerkiksi toimialakohtaisia 
ohjeita. Toivottiin olemassa olevien ja käytettävien riskinarviointimallien kou-
lutuksen lisäämistä. Ehdotettiin myös esimerkkitapauksilla aukaistua riskin-
arviointimallipäivää koulutuskalenteriin. 

• Lisäksi toivottiin lisäohjeistusta ekotoksikologisten menetelmien käytölle.
Kunnostusarvioinnin (sisältäen näytteenoton ja koko tutkimuksen) epävarmuuden 
katsottiin koostuvan koko ketjusta. Pienissä ja yksinkertaisissa kohteissa epävar-
muustarkastelua ei ole eikä sille välttämättä ole aina tarvettakaan. Suurimman epä-
varmuuden katsottiin liittyvän historiatietojen riittävyyteen, näytteenottopisteiden 
kohdentamiseen ja riittävyyteen ja sitä kautta tulosten edustavuuteen. Kokonaise-
pävarmuuden arvioinnista mielipiteet jakaantuivat: toisten mielestä sitä voidaan 
arvioida riittävän tarkasti, toisten mielestä ei.
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7.2

Olemassa olevaa ohjeistusta
Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan tutkimusten tulee perustua standar-
doituihin tai niitä luotettavuudeltaan vastaaviin menetelmiin. Suomessa käytetään 
lähinnä kansainvälisen ISO:n standardoimia määritysmenetelmiä (ISO/TC 190 Soil 
Quality). ISO-standardimenetelmät ovat Suomessa luonteeltaan suosituksia. Me-
netelmäsuosituksia on myös esimerkiksi USA:n ympäristövirastolla EPA:lla. Osa 
maaperään liittyvistä ISO-standardeista on vastikään vahvistettu SFS-standardeiksi. 

Suomalainen, SYKEn ympäristöalan standardisointia tekevän (SFS:n) toimialayh-
teisön alaisuudessa toimiva MASTA-työryhmä standardisoi maaperätutkimusmene-
telmiä kansainvälisessä ISO/TC 190 Soil qualityn alakomiteoissa

• ISO/TC 190 Soil quality -tekninen komitea (TC)
• ISO/TC 190/SC 2 Sampling -alakomitea (SC) 
• ISO/TC 190/SC 3 Chemical methods and soil characteristics 
• ISO/TC 190/SC 4 Biological methods 
• ISO/TC 190/SC 7 Soil and site assessment 

Lisäksi se osallistuu maaperädirektiiviä varten perustetun CEN/TC 345 Characteri-
zation of soils –komitean työhön.
Näytteenotosta on olemassa mm. seuraavat vahvistetut SFS-ISO-standardit. 

• SFS-ISO 10381-1:2002: maaperänäytteenoton suunnittelu
• SFS-ISO 10381-2:2002: maaperänäytteenottotekniikat
• SFS-ISO 10381-5:2005: pilaantuneen maaperän näytteenotto

Maaperän tutkimukseen liittyvistä käytännöistä on laadittu useita standardeja. Stan-
dardeja on julkaistu pääasiassa ISO -standardeina. Ne ovat maksullisia ja niitä voi 
tilata esim. Suomen standardisoimisliiton (SFS) kautta tai suoraan osoitteesta www.
iso.org > International standards > Technical committees > TC 190. Standardeis-
ta saa lisätietoja esim. seuraavan linkin kautta. http://www.ymparisto.fi/default.
asp?contentid=57310&lan=fi. 

ISO/TC 190/SC 2 Sampling -alakomitea valmistelee erilaisia standardeja näytteen-
ottoon liittyvien asioiden harmonisoimiseksi, kuten

• N 253, Soil, sludge and treated biowaste — Guidance for sample pretreatment
• N 254, Sludge, treated biowaste, and soils in the landscape – Sampling – Voca-

bulary
• N 255, Sludge, treated biowaste, and soils in the landscape – Sampling – Fra-

mework for the preparation and application of a sampling plan
• N 256, Sludge, treated biowaste, and soils in the landscape – Sampling – Part 

1: Guidance on selection and application of criteria for sampling under vario-
us Conditions

• N 257, Sludge, treated biowaste, and soils in the landscape – Sampling – Part 
2: Guidance on sampling techniques

• N 258, Sludge, treated biowaste, and soils in the landscape – Sampling – Part 
3: Guidance on sub-sampling in the field

• N 259, Sludge, treated biowaste, and soils in the landscape – Sampling – Part 
4: Guidance on procedures for sample packaging, storage, preservation, tran-
sport and delivery

• N 260, Sludge, treated biowaste, and soils in the landscape – Sampling – Part 
5: Guidance on the process of defining the sampling plan

Maaperänäytteenoton standardeja ovat mm.
• ISO 10381-1:2002 Soil quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of 

sampling programmes 
• ISO 10381-2:2002 Soil quality -- Sampling -- Part 2: Guidance on sampling 

techniques 
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• ISO 10381-3:2001 Soil quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on safety 
• ISO 10381-4:2003 Soil quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on the procedure 

for investigation of natural, near-natural and cultivated sites 
• ISO 10381-5:2005 Soil quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on the procedure 

for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contami-
nation

• ISO 10381-7:2005 Soil quality -- Sampling -- Part 7: Guidance on sampling of 
soil gas

• ISO 10381-8:2006Soil quality -- Sampling -- Part 8: Guidance on sampling of 
stockpiles

• ISO 18512:2007 Soil quality – Part 9: Guidance on long and short term storage 
of soil samples

Vaikka standardeja on laadittu paljon, näyttää kuitenkin siltä, että niitä käytetään 
maaperätutkimuksissa suhteellisen vähän. SYKEn teettämän kyselyn perusteella 
yksi syy standardien vähäiseen käyttöön on, että niitä ei pääsääntöisesti käännetä 
suomeksi. Joissakin tapauksissa standardit koetaan liian raskaiksi ja monimutkaisiksi. 
Suomenkielisiä suosituksia pilaantuneen alueen näytteenoton kohdentamiseen ja 
näytteenottotiheyden määrittämiseen ovat julkaisseet mm. Tekes (Järvinen & Mroueh 
1996) ja Suomen Geoteknillinen yhdistys r.y (Suomen Geoteknillinen yhdistys 2002). 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ohjeistanut saastuneiden maiden tutkimiseen 
soveltuvista kenttämittareista (Laakso 1999) sekä laadunvarmistuskeinoista (Sarkkila 
et al. 2004). Lisäksi ympäristöministeriö on julkaissut pilaantuneiden maa-alueiden 
tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluoppaan (Ympäristöministeriö 2006).

Ruotsissa Naturvårdsverketin koordinoima tietohanke (2003-2009) ‘Kunskapspro-
grammet Hållbar Sanering’ kokoaa tietoa pilaantuneiden maiden jälkikäsittelystä 
yhteistyössä tutkijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen puitteissa on tehty kymme-
niä selvityksiä, jotka koskevat tutkimusmenetelmiä, riskinarviointia, riskinhallin-
taa, riskiviestintää sekä toimenpideratkaisuja ja niiden tulokset on julkaistu omassa 
raporttisarjassa. Niistä saa lisätietoja esim. seuraavan linkin kautta http://www.
naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Efterbehandling-av-
fororenade-omraden/Hallbar-Sanering--kunskapsprogram/. 
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Liite 1.1 Kutsukirje

LIITE 1

Päiväys

30.2-5.2008

Maaperänäytteenottoa tekevät tutkimuslaitokset ja yritykset

SYKEn vertailu 10-2008 – Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä

1. Yleistä
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laboratorio järjestää vertailun (10-2008) pilaantuneen maa-
alueen näytteenotosta syykussa 2008. 

Vertailuun voi osallistua enintään kymmenen tutkimuslaitosta tai yritystä. Osallistujat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että aikaisemmin kiinnostuksensa ilmoittaneet ovat 
etusijalla.
Vertailun järjestäjä:

 Suomen ympäristökeskus, laboratorio
 Hakuninmaantie 6
 00430 Helsinki
 telekopio: 0204902890

Vertailun suunnittelu- ja asiantuntijaryhmä: 
 Erikoisasiantuntija Henrik Westerholm, Neste Oil Oy
 Projektipäällikkö Seppo Nikunen, Pöyry Buildings Services OY
 Suunnitteluinsinööri Outi Pyy, SYKE
 Tutkimusinsinööri Jussi Reinikainen, SYKE
 Erikoistutkija Kirsten Jørgensen, SYKE
 Kemisti Kaija Korhonen, SYKE
 Erikoistutkija Irma Mäkinen, SYKE
 Vanhempi tutkija Katarina Björklöf, SYKE

Yhdyshenkilöt:
 Irma Mäkinen, GSM 040 823 9956, irma.makinen@ymparisto.fi
 Katarina Björklöf, GSM 040 0148596, katarina.bjorklof@ymparisto.fi

Rahoitustahot: Ympäristöministeriö, SYKE, osallistujat, mahdollisesti säätiöitä

2. Vertailun tavoite
Uusi asetus (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista astui voimaan 
vuoden 2007 kesäkuussa. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuuden arvioinnin tulee perustua 
haitta-ainepitoisuuksiin ja niiden aiheuttamiin ympäristö- ja terveysriskeihin tutkittavassa kohteessa. 
Luotettavassa pilaantuneisuuden arvioinnissa näytteenoton suunnittelu ja toteutus ovat ratkaisevassa 
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asemassa. On tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa käytäntöjä niin, että lopputulos olisi luotettava 
ja riippumaton kohteen pilaantuneisuutta arvioineesta tahosta. 

Tämän vertailun tarkoitus on selvittää, miten paljon analyysitulokset ja pilaantuneisuuden arvi-
oinnit riippuvat näytteenottosuunnitelmasta ja näytteenotosta.

3 Vertailun toteutus

3.1 Yleiskuvaus toteutuksesta
SYKE lähettää osallistujille tarvittavan tausta-aineiston näytteenottosuunnitelman tekoa varten. Osal-
listuja tutustuu kohteen historiaan ja muuhun tausta-aineistoon ja laatii sen pohjalta näytteenotto-
suunnitelman sekä lähettää suunnitelman vertailun järjestäjälle. Sitovaan näytteenottosuunnitelmaan 
kirjataan kairauspisteet. Paikan päällä on mahdollista tutkia kaksi lisäkairauspisteittä suunnitelman 
mukaisella näytteenotolla mahdollisesti havaitun pilaantuneisuuden rajaamiseksi. 

Kohteen sijaintitiedot ilmoitetaan näytteenottoa edeltävällä viikolla (35. viikko). Osallistujat käyvät 
paikan päällä vuorotellen ja toteuttavat näytteenoton ennakkoon ilmoitetun suunnitelman mukaises-
ti. Liitteen 1 ilmoittautumislomakkeessa on ehdotukset mahdollisista ajankohdista. Järjestäjät ovat 
rajanneet laboratorionäytteiden lukumäärän. Määrän ylittyessä asiasta ilmoitetaan osallistujille, jotta 
suunnitelmaa voidaan vielä muuttaa ennen näytteenoton toteuttamista. Osallistuja toteuttaa näyt-
teenottosuunnitelmansa. Näytteet luovutetaan paikalla olevalle SYKEn edustajalle, joka toimittaa 
näytteet analysoitavaksi. Näytteistä analysoidaan öljyhiilivedyt (C10-C40) ja VOC-yhdisteet järjestäjän 
kustannuksella. Kullekin osallistujalle toimitetaan ottamiensa näytteiden analyysitulokset. 

Analyysitulosten, taustamateriaalin ja kenttätutkimustulosten perusteella osallistujat arvioivat alu-
een pilaantuneisuuden, rajaavat pilaantuneet alueet ja arvioivat pilaantuneen maa-aineksen määrän. 
Arviointi toteutetaan ympäristöministeriön antamien ohjeiden mukaisena perusarviointina (Ympä-
ristöministeriön ohje 2/2007, Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi). Riskien 
hyväksyttävyys päätellään maaperälle valtioneuvoston asetuksessa asetettujen ohjearvojen avulla 
sekä tarvittaessa muilla yleisesti hyväksytyillä viitearvoilla. Asiantuntijaryhmä käsittelee tulosaineis-
ton ja raportoi vertailun tulokset osallistujille. 

3.2 Näytteenottokohde
Kohde sijaitsee Hämeessä ja sen pinta-ala on 0.5 ha. Kohde ei ole pohjavesialueella eikä kiinteistöllä 
ole kaivoa. Kallio on mahdollisesti noin 3 m syvyydessä ja vallitseva maalaji on hieno hiekka tai siltti. 
Kohteesta ei ole saatavilla maaperäkarttaa. 

Kohde on toiminut poltto-aineen jakelupisteenä ja jakelu on tehty maanpäällisistä säiliöistä. Toi-
minta lopetettiin vuonna 1990. Säiliöt on poistettu. Vuotoja ei ole havaittu toiminnan aikana. Kohde 
on tutkittu etukäteen ja siellä on todettu esiintyvän joitakin haitta-aineita.

3.3 Näytteenotto 
SYKE vuokraa näytteenottoa varten näytteenottimet ja kairauslaitteiston kairaajineen, jotka on kaik-
kien käytettävissä näytteenottopaikalla. Kairauskalusto on raskas porakonekaira tyyppiä GM 200. 
Näytteenottimia käytössä on seuraavasti:

• putkiottimia 1000 x 64/50 mm, 1000 x 64/40 mm (näyteputkena kirkasmuoviputki halkaisija 
40 m)

• ns ikkunaottimia kahta kokoa, 1000 x 90/ 67 mm ja 1000 x 64/50
• erikokoisia augereita 80 - 200 mm 
• iskuputki, putken koko 90/67 mm.

Osallistujat käyvät paikan päällä vuorotellen ja toteuttavat näytteenoton ennakkoon tekemänsä 
suunnitelman mukaisesti. Osallistujien pyydetään käyttävän normaalistikin vastaavissa olosuhteissa 
käyttämäänsä näytteenotinta. Käytetty näytteenotin kirjataan vertailun järjestäjälle toimitettavaan 
näytteenottosuunnitelmaan. Omia kenttämittareita saa tarvittaessa käyttää. Osallistujat käyttävät 
omia näytteenottoastioita öljyhiilivedyille. SYKE toimittaa näyteastiat VOC-yhdisteille ja kestävöi 
näytteet metanolilla. Osallistuja dokumentoi näytteenoton kenttälomakkeelle. SYKEn edustaja on 
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paikalla koko ajan ja näytteenoton jälkeen näytteet, kenttälomakkeet ja mahdolliset kenttämittaustu-
lokset luovutetaan hänelle. Kenttälomakkeesta otetaan SYKEssä kopio, joka toimitetaan osallistujalle.

Näytteenotossa osallistuja ja SYKE vastaavat kumpikin omien työntekijöidensä työsuojelusta.

3.4 Tulosaineiston käsittely
Tulostenkäsittelyssä käytettävä aineisto on näytteenottosuunnitelmat, kenttälomakkeet, analyysitu-
lokset sekä johtopäätökset. 

Aineistoja vertailemalla saadaan käsitys siitä,
• miten näytteenottosuunnitelmat eroavat toisistaan ja niiden vaikutus tuloksiin
• miten paljon eri osallistujien tulokset/ johtopäätökset eroavat toisistaan 
• mitä lisäohjeistusta tarvitaan käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi.

4. Aikataulu
Viikko 25, SYKE lähettää osallistujille tausta-aineiston näytteenottosuunnitelman tekoa varten. 

Mikäli tarvetta ilmenee, SYKE järjestää vertailuun osallistuville keskustelutilaisuuden elokuussa 
(os. Mechelininkatu 34 a, Helsinki). 
Viikko 32, osallistujat toimittavat näytteenottosuunnitelmat vertailun järjestäjälle. 
Viikot 36-37, näytteenotto toteutetaan alustavasti 1.9.-9.9.2008. Jokaiselle osallistujalle varataan 4,5 
tuntia näytteenottoon. 
Viikko 41, SYKE toimittaa analyysitulokset osallistujille. 
Viikko 46, osallistujat toimittavat SYKElle arvion alueen pilaantuneisuudesta.

Vertailun jälkeen järjestämme yhteisen keskustelutilaisuuden alkuvuodesta 2009 ennen lopullista 
tulosten käsittelyä ja loppuraportin kirjoittamista. Tilaisuudessa järjestäjä ja osallistujat pohtivat 
yhdessä tuloksia ja mahdollisia johtopäätöksiä. Myös muut asiasta kiinnostuneet voivat osallistua 
tilaisuuteen. Tilaisuus on vertailun osallistujille maksuton (sisältyy osallistumismaksuun), muille 
maksullinen. 

Loppuraportti vertailusta julkaistaan SYKEn vertailulaboratoriosivulla keväällä 2009.

5. Luottamuksellisuus
Vertailun järjestäjien taholta osallistujien tunnukset ovat luottamuksellisia ja niitä ei ilmoiteta myös-
kään viranomaisille. Osallistujilla itsellään on mahdollisuus antaa asiakkailleen tietoa osallistumi-
sestaan vertailuun.

6. Ilmoittautuminen
Vertailuun pyydetään ilmoittautumaan oheisella lomakkeella (liite 1) 15.6.2008 mennessä sähköpos-
titse Katarina Björklöfille (katarina.bjorklof@ymparisto.fi). 

7. Osallistumismaksu
Vertailuun osallistuminen maksaa 1000 €. Osallistumismaksu kattaa noin 20 % kokonaiskustannuk-
sista. 

Laboratorionjohtaja Marja Luotola

Erikoistutkija Irma Mäkinen
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Ilmoittautuminen

Osallistumme SYKEn vertailuun 10-2008: Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä.

Kyllä

Tutkimuslaitos tai yritys

Yhteyshenkilö

Osoite

Puh.

Telekopio

Sähköposti

Meille sopivimmat ajankohdat näytteenwottoon ovat:

1.9. klo 12-17.30 2.9. klo 8-12.30 2.9. klo 13.30-18.30

3.9. klo 8-12.30 3.9. klo 13.30-18.30 4.9. klo 8-12.30

4.9. klo 13.30-18.30 5.9. klo 8-12.30 8.9. klo 8-12.30 

8.9. klo 13.30-18.30 9.9. klo 8-12.30 
Merkitse vähintään kolme vaihtoehtoa.

Palauta lomake 15.6.2008 mennessä sähköpostitse Katarina Björklöfille 
(katarina.bjorklof@ymparisto.fi) tai telekopiona (020 4902890).

Liite 1.2 Ilmoittautuminen
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Liite 2 Historiikki

Suomen ympäristökeskus

PILAANTUNEEN MAAN NÄYTTEENOTON VERTAILU 1-12.9.2008

ESISELVITYS VERTAILUKOHTEESTA

1. Kohteen sijainti 
Arvioitava kohde sijaitsee Hämeessä ja sen pinta-ala noin 0,5 ha.

2. Kohteen historiaa
Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineiden jakelutoimintaa päivittäistavarakaupan yhteydessä vuo-
desta 1960 vuoteen 1990 saakka. Siellä ei ole harjoitettu muuta pilaavaa toimintaa kuin polttoaineiden 
jakelua. Alueella ei tiettävästi ole tapahtunut merkittäviä öljyvuotoja tai muita öljyvahinkoja eikä 
naapurikiinteistöillä ole harjoitettu jakelutoimintaa. /1/2/

3. Kiinteistön kaavoitus- ja käyttötilanne
Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella. Alueella ei ole kaavaa eikä kaavoitusta ole suunnitteilla. /2/
Kiinteistöllä on rakennettu vuonna 1997 omakotitalo, vuonna 1987 varastohalli, vuonna 1986 puuva-
rasto ja vuonna 2005 kellari. Omakotitalo on rakennettu vuonna 1996 palaneen kaupan tilalle. 
Kiinteistön nykyiseen käyttöön asuntona ei ole suunnitteilla muutosta.

4. Säiliöiden ja jakelutoimintaan liittyneiden rakenteiden sijainti
Kiinteistöllä on ollut myynnissä bensiiniä, dieselöljyä ja kevyttä polttoöljyä. Polttoaineilla on ollut 
teräksiset 3000 litran maanpäälliset säiliöt. Säiliöt on täytetty ja jakelu on tapahtunut säiliöalueella. /1/
Lisäksi kiinteistöllä on ollut myynnissä petrolia tynnyreistä sekä voiteluaineita. Voiteluaineet on 
säilytetty pihalla olevassa kopissa. /1/
Kiinteistöllä ei ole ollut huolto- tai pesualueita. /1/
Kiinteistöllä on ollut lämmitysöljysäiliö ennen tulipaloa. Uudessa rakennuksessa on suora sähkö-
lämmitys. /1/

5. Maaperä
Perusmaa on pinnasta soraa, mutta muuttuu tiukaksi saveksi. /1/ Tutkimuksissa on todettu maaperän 
olevan pääosin hienoa hiekkaa tai silttiä. Pihan pinnoitteena on sora.
Kalliopinnan varmistettutaso ei ole tiedossa. /1/ Entisellä säiliöalueella tehdyissä tutkimuksissa kivi 
tai kallio on tullut vastaan 1,5-3,2 metrin syvyydessä. 
Sähkö- ja puhelinkaapelit tulevat kiinteistölle ilmajohdolla. Vesi- ja viemärilinjat ovat liitteen 1 mu-
kaiset. /1/

6. Pintavesien mahdollinen purkualue
Kohteen etäisyys lähimpään vesistöön, Kirveslampeen, on 200 metriä
Kiinteistöllä ei ole salaojitusta vaan sadevedet imeytyvät maaperään ilman viemäröintiä. /1/
Kiinteistön jätevedet imeytetään maaperään saostuskaivojen jälkeen.

7. Pohjavedet
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Oletettavasti tutkittavalla alueella ei tutkimussy-
vyydellä esiinny pohjavettä.
Kiinteistön talousvesi saadaan kiinteistöltä 130 metrin päässä luoteeseen sijaitsevasta kaivosta. Kiin-
teistöllä on tyhjillään oleva kaivo. /1/
Naapurissa on talousvesikäytössä oleva kallioporakaivo noin 50 metrin päässä jakelualueesta lou-
naaseen.

LIITE 2.
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Liitteet
1. Vanhat valokuvat 
2. Karttaote, johon on merkitty säiliöalue

Lähteet
1. yhteyshenkilö, puhelinkeskustelu 22.3.2007
2. ympäristöviranomainen, puhelinkeskustelu 28.3.2007
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Liite 3. Näytteenottosuunnitelma- lomake

Toimitetun aineiston sekä mahdollisesti muun aineiston pohjalta laaditaan näytteenottosuunnitelma 
tälle lomakkeelle, joka palautetaan vertailun järjestäjälle (katarina.bjorklof@ymparisto.fi) 7.8.2008 
mennessä. 

Näytteenottosuunnitelma KORJATTU versio 2:

PIMA näytteenoton vertailukoe 1.9.-12.9.2008

Osallistujaorganisaatio: 

Yhteyshenkilö: 

Yhteyshenkilön gsm: 

Yhteyshenkilön e-mail: 

Suunnitelman laatija(t): 

Vertailun osallistumiskoodi: (SYKE täyttää)

Yleistä 
Mielestämme kohteessa maaperää mahdollisesti saastuttavat tekijät ovat:

Suunnitelma perustuu seuraaviin asiakirjoihin

Vertailuun toimitettu materiaali (historiikki, kartta, valokuvat 2 kpl)

Arvio paljonko työaikaa on käytetty näytteenottosuunnitelman laatimiseen (tuntia): 

Kairauspisteet ja niiden valintaperusteet:
Näytteenottopisteiden sijainnit ilmoitetaan kartalla (liite 2, Hame_karttpohja2.doc). Osallistuja mää-
rittää lopulliset tarkat kairauspisteet paikanpäällä huomioiden paikalliset olosuhteet. Näytteenotto-
pisteiden määrä tulee arvioida niin, että koko näytteenotto voidaan toteuttaa kullekin osallistujalle 
varatussa ajassa, joka on 4,5 tuntia. Paikan päällä on mahdollista päättää kahdesta lisäpisteistä. SYKE 
tulee pyytämään toistettua näytteenottoa yhdestä pisteestä. 

Kairauspisteidenkoodit sekä pisteiden valintaperusteet. Jokainen piste tulee perustella erikseen:

Näytepisteen koodi* Perustelut pisteen valintaan

*Tämä koodi merkitään karttaan. Käytä ’Lisää tekstikehys’ sekä nuolisymboleja. Sen tulee olla numero, jonka eteen lisätään 
myöhemmin näytteenottoryhmän koodi näytteiden numeroimiseksi

LIITE 3
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Näytteenottosyvyydet tai näytteenottovälit *:

 * esim. 0-0,5m, 0,5-1,0 m jne. tai 0-1,0, 1,0-2,0 jne)” 

Perustelut valintaan:

Kaira
SYKE vuokraa näytteenottoa varten näytteenottimet ja kairauslaitteiston kairaajineen, jotka ovat 
kaikkien käytettävissä näytteenottopaikalla. Kairauskalusto on raskas porakonekaira tyyppiä GM 
200. Ruksaa kaira, jonka oletatte soveltuvan parhaiten näytteenottoon.

putkiotin 1000 x 64/50 mm (näyteputkena kirkasmuoviputki halkaisija 40 m)

putkiotin 1000 x 64/40 mm (näyteputkena kirkasmuoviputki halkaisija 40 m)

ikkunaotin 1000 x 90/ 67 mm

ikkunaotin 1000 x 64/50 mm

erikokoisia augereita 80 - 200 mm 

iskuputki, putken koko 90/67 mm.

Perustelut kairan valintaan:

Kenttämittaus
Käytämme kenttätutkimuksessa kenttämittaria

kyllä

ei 

Käytettävät kenttämittarit (valmistaja, malli ja laadunvarmistustoimenpiteet):

Laboratoriossa analysoitavat näytteet

Arviomme laboratorionäytteiden lukumääräksi yhteensä kpl

Perustelu laboratorionäytteiden valitsemiseksi:

Tietoja voi tarkentaa näytteenottopaikalla, jossa täytetään kenttälomake, otettujen näytteiden perusteella. 
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Liite 4 Puhdistusarviointilomake

Arvio tutkimuskohteen pilaantuneisuudesta laaditaan tälle lomakkeelle, joka palautetaan vertai-
lun järjestäjälle (katarina.bjorklof@ymparisto.fi) 13.11.2008 mennessä. Maaperän pilaantuneisuus 
arvioidaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ja Ympäristöministeriön ohje 2/2007 (Maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi) mukaisesti sekä tarvittaessa muita ympäristönosia 
koskevilla, yleisesti hyväksytyillä viitearvoilla.

Arvio tutkimuskohteen pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta (versio 3):

PIMA näytteenoton vertailukoe 1.9.-12.9.2008

Osallistujaorganisaatio: 

Yhteyshenkilö: 

Yhteyshenkilön gsm: 

Yhteyshenkilön e-mail: 

Suunnitelman laatija(t): 

Vertailun osallistumiskoodi: (SYKE täyttää)

A. Arvio pilaantuneisuudesta

1. Kohde on pilaantunut, kohteessa on kunnostustarve:

Kyllä

 Ei

2. Pilaantuneisuusarvioinnin perusteet

Perusteena käytettiin seuraavia ohje- ja viitearvoja (perustele valitsemiesi arvojen käyttö) sekä 
mahdollisesti muuta kirjallisuutta:

3. Arvioon vaikuttavien yhdisteiden (kriittisten aineiden) tietoja:

Yhdiste tai jae Maksimipitoisuus (mg/kg) Vaihteluväli (mg/kg)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LIITE 4
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B. Arvio pilaantuneen alueen laajuudesta ja massojen määrästä
Karttaan Hame_karttapohja_3.doc merkitään pilaantunut alue. Käytä automaattiset muodot toimin-
toa ja valitse viivat> puolivapaa piirto. Siirrä kuvio piirroksen päälle kun alustava piirros on tehty.

4. Yhteenveto siitä, miten pilaantunut alue määritettiin:

5. Pohjaveden suunta.
Huomioitiinko arviossa pohjavedenvirtauksen suunta; miten suunta on todettu?

6. Kohteen kunnostuksen tarve.
Arvio massamääristä tonneittain olettaen, että kaikki pilaantuneet maat poistetaan: 

7. Kunnostuspäätökseen vaikuttaneiden yhdisteiden tietoja: 

Pilaavat yhdisteet 
tai jakeet

Yhdisteen tai 
jakeiden 
kokonais-
määrä alu-
eella (kg)

Arvio pilaantuneesta 
maamassoista (m3itd)

Arvio pilaantuneesta 
maamassoista (tonneja)

yli vertailuar-
voksi valitun 
ohjearvon ja 
alle ongelma-
jäteraja-arvon 

yli ongelma-
jäteraja-arvon

yli vertailuar-
voksi valitun 
ohjearvon ja 
alle ongelma-
jäteraja-arvon 

yli ongelma-
jäteraja-arvon

Helposti haihtuvat

Keskitisleet

Raskaat öljyt

Muut yhdisteet:

8. Arvion epävarmuustekijöitä: 

9. Karkea arvion kunnostuksen kustannuksesta (vapaaehtoinen): 

10. Havaintoja näytteenottotilanteesta:
Ongelmia näytteenottotilanteessa?

Muita havaintoja?

Mitä uutta opitte vertailun yhteydessä?

11. Arvio kunnostustarpeen laajuuden arviointiin käytetystä työajasta (tuntia):
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12. Palautetta tämän vertailun (SYKE 10/2008) järjestämisestä:

13. Minkälaisia asioita loppukokouksessa tulisi käsitellä:

14. Tarpeita uusille vertailuille:

15. Arvioinnin laatija (nimi ja aikaisempi kokemus vastaavanalaisesta työstä):

Lisäyksiä näytteenottosuunnitelmaan:

16. Mitä ohjeistusta käytettiin näytteenottosuunnitelman laatimisessa:

17. Oliko ohjeistus riittävä? Jos ei, kirjaa puutteet:

18. Näytteenottajien koulutus ja aikaisempi kokemus vastaavanalaisesta työstä (vuosia, kk):

19. Suunnitelman laatijan koulutus ja aikaisempi kokemus 
vastaavanalaisesta työstä (vuosia, kk):

20. Jos laboratorioon toimitettavat näytteet otettiin lasiastioihin, miten astiat oli esikäsitelty?

Palautettavat liitteet:
1. Tämä lomake.
2. Kartta ”Hame_karttapohja_3.doc”, johon on merkitty pilaantunut alue.
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Liite 5. Eri ryhmien näytteenottosuunnitelmassa ilmoittamat näytepisteet 
sekä kunnostusarvioinnin yhteydessä ilmoittama kunnostettava alue 

LIITE 5

Jätteenpoltto
Sauna

Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P
Jätteenpoltto

Sauna
Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P

Jätteenpoltto
Sauna

Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P
Jätteenpoltto
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Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P

Jätteenpoltto
Sauna

Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P
Jätteenpoltto

Sauna
Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P

5,6

1,2

N1, Näytteenottopisteet N1, Kunnostettava alue

N2, Näytteenottopisteet N2, Kunnostettava alue

N3, Näytteenottopisteet N3, Kunnostettava alue
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47Suomen ympäristö  35 | 2009

Jätteenpoltto
Sauna

Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P
Jätteenpoltto

Sauna
Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P

Jätteenpoltto
Sauna

Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P
Jätteenpoltto

Sauna
Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P

Jätteenpoltto
Sauna

Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P
Jätteenpoltto

Sauna
Liiteri

Varasto

Naapurin kaivo
suunnilleen

Viemäri
Vesi

Varastokoppi

voiteluaineille
Poistetut säiliöt

Varasto

Asuinrakennus

P
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LIITE 6

Liite 6. Kenttähavaintolomake

KENTTÄHAVAINNOT	 Näytteenottoryhmä:	nimi	 tunnus
	 Kenttämittari	1:	mikä	 Vaste/kalibrointi
	 Kenttämittari	2:	mikä	 Vaste/kalibrointi

MAANÄYTTEIDEN	TUTKIMUSTULOKSET

HAVAINNOT	MAASTO KENTTÄTESTIT
NÄYTE	
PISTE	ja	
NÄYTE
NO

LAB	
NÄYTE	
NO*

ALKUSY
VYYS
(m)

LOPPU
SYVYYS
(m) MAALAJI

HAJU
HAVAINTO

NÄKÖ
HAVAINTO

LISÄHAVAINTO
MERKINTÖJÄ

MITTARI	1
yksikkö	(___)

MITTARI	2
yksikkö	(___)



49Suomen ympäristö  35 | 2009

KUVAILULEHTI
Julkaisija Suomen ympäristökeskus (SYKE) Julkaisuaika

Lokakuu 2009

Tekijä(t) Katarina Björklöf, Irma Mäkinen, Henrik Westerholm, Seppo Nikunen, Kirsten Jørgensen, Kaija Korhonen, 
Satu Jaakkonen ja Outi Pyy

Julkaisun nimi Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä. SYKE vertailu 10/2008

Julkaisusarjan 
nimi ja numero

Suomen ympäristö 35/2009 

Julkaisun teema Ympäristönsuojelu

Julkaisun osat/
muut saman projektin 
tuottamat julkaisut

Julkaisu on saatavana vain internetissä: www.ymparisto.fi /julkaisut

Tiivistelmä Asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-VNA) astui voimaan kesällä 2007. 
Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida kohdekohtaisesti arvioimalla 
maaperän haitallisten aineiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttama vaara tai haitta. Tässä vertailussa selvitet-
tiin, millaista käytännön eroja on eri toimijoiden välillä kunnostusarvion eri vaiheissa kuten näytteenottosuunni-
telmissa, näytteenoton toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Lisäksi selvitettiin, miten näytteenotto vaikuttaa 
pilaantuneisuusarvioinnin tuloksiin ja johtopäätöksiin (pilaantuneen alueen rajaus, massamäärät ja niiden luo-
kitus) sekä kysyttiin lupaviranomaisten käsitystä PIMA-asetuksen, sekä muun maaperän kunnostusohjeiden ja 
näytteenottostandardien käytäntöjen soveltamisesta.

Vertailuun osallistui yhdeksän näytteenottoa suorittavaa organisaatiota. Vertailu osoittaa, että maaperä tutkimus 
on haasteellista ja edellyttää riittävää koulutusta ja kokemusta. Maaperätutkimuksen perusteella tehtävät arvioin-
nit edellyttävät riittävää tietoa kenttätutkimuksen suorituksesta ja eri tulosten luotettavuudesta. Kenttätyösken-
telyn laatu vaihtelee ja käytännöt ovat kirjavia. Kävi ilmi, että näytemateriaalin käsittelyssä, varsinkin haihtuvien 
yhdisteiden osalta oli selviä puutteita ja jopa virheitä. Lisäksi hiilivetyjen määrittämiseksi otettujen näytteiden 
homogenointimenettelyt vaihtelivat. Hyvistä käytännöistä on tarve tiedottaa mahdollisesti lisäohjeistuksen avulla.

Asiasanat näytteenotto, hiilivedyt, vertailu, ympäristöhaitat, maaperä

Rahoittaja/  
toimeksiantaja

ISBN
(nid.)

ISBN
978-952-11-3568-2 (PDF)

ISSN
(pain.)

ISSN
1796-1637 (verkkoj.)

Sivuja
51

Kieli
Suomi

Luottamuksellisuus
julkinen

Hinta (sis. alv 8 %)
-

Julkaisun myynti/ 
jakaja

Julkaisu on saatavana vain internetissä: www.ymparisto.fi /julkaisut

Julkaisun kustantaja Suomen ympäristökeskus (SYKE), PL 140, 00251 HELSINKI 
Puh. 020 610 123 
Sähköposti: neuvonta.syke@ymparisto.fi, www.ymparisto.fi/syke

Painopaikka ja -aika



50  Suomen ympäristö  35 | 2009

PRESENTATIONSBLAD
Utgivare Finlands miljöcentral (SYKE) Datum

Oktober 2009

Författare Katarina Björklöf, Irma Mäkinen, Henrik Westerholm, Seppo Nikunen, Kirsten Jørgensen, Kaija Korhonen, 
Satu Jaakkonen och Outi Pyy

Publikationens titel Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä. SYKE vertailu 10/2008
(Provtagning från bränsle kontaminerad mark. SYKEs provningsjämförelse 10/2008)

Publikationsserie
och nummer

Miljön i Finland 35/2009

Publikationens tema Miljövård

Publikationens delar/
andra publikationer
inom samma projekt

Publikationen finns tillgänglig bara på internet: www.ymparisto.fi/julkaisut (på finska)

Sammandrag Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehov (PIMA-VNA; 214/2007) 
trädde i kraft sommaren 2007. Förordningen förutsätter att föroreningsgraden och behovet av rening bedöms 
enskilt för varje objekt genom att bedöma markens hälso- och miljöskadlighet. I denna jämförelse undersöktes 
skillnaderna mellan det praktiska förfarandet i de olika stegen av bedömningen så som provtagningsplanen, ut-
förningen av provtagning samt tolkningen av provresultaten. Dessutom undersöktes hur provtagningen påverkar 
resultatet och slutsatserna av bedömningen av föroreningsgraden (områdets avgränsning, massornas mängder 
och deras klassificering). Vidare tillfrågades tillståndsmyndigheternas uppfattning om hur PIMA förordningen 
samt andra saneringsanvisningar och provtagningsstandarder tillämpas i praktiken.  

Nio organisationer som utför provtagning deltog i jämförelsen, som visar att markundersökningar är utmanande 
att utföra och förutsätter tillräklig skolning och erfarenhet. Bedömningarna som baserar sig på markunder-
sökningarnas resultat förutsätter tillräcklig information om hur undersökningen utförts och om analysresulta-
tens tillförlitlighet. Det finns stora skillnader i kvaliteten av provtagningen och i det praktiska utförandet. Det 
framkom brister och direkta fel i behandlingen av provmaterialet, speciellt i behandlingen av flyktiga kolväten. 
Dessutom varierade homogeniseringsmetoderna vid behandlingen av kolväten. Det finns ett behov för av att 
informera om goda förfaringssätt möjligen genom nya instruktioner.   

Nyckelord provtagning, jämförelse, kolväten, miljöolägenheter, jord

Finansiär/
uppdragsgivare

ISBN
(hft.)

ISBN
978-952-11-3568-2 (PDF)

ISSN
(print)

ISSN
1796-1637 (online)

Sidantal
51

Språk
Finska

Offentlighet
Offentlig

Pris (inneh. moms 8 %)
-

Beställningar/
distribution

Publikationen finns tillgänglig bara på internet: www.ymparisto.fi/julkaisut (på finska)

Förläggare Finlands miljöcentral (SYKE), PB 140, 00251 Helsingfors
Tfn. +358 20 610 123
Epost: neuvonta.syke@ymparisto.fi, www.miljo.fi/syke

Tryckeri/tryckningsort
-år



51Suomen ympäristö  35 | 2009

DOCUMENTATION PAGE
Publisher Finnish Environment Institute (SYKE) Date

October 2009

Author(s) Katarina Björklöf, Irma Mäkinen, Henrik Westerholm, Seppo Nikunen, Kirsten Jørgensen, Kaija Korhonen, 
Satu Jaakkonen and Outi Pyy

Title of publication Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä. SYKE vertailu 10/2008
(Soil sampling from a site contaminted with fuel. SYKE comparison test 10/2008)

Publication series
and number

The Finnish Environment 35/2009

Theme of publication Environmental protection

Parts of publication/
other project
publications

The publication is available only on the internet: www.ymparisto.fi /julkaisut (in Finnish)

Abstract The Government decree on the assessment of soil contamination and the remediation need (PIMA-VNA; 
214/2007) went into force in 2007. According to the decree, the level of contamination and the remediation 
need should be assessed site specifically by estimation of the hazard and damage of the contaminant on human 
health and on the environment. Practices between actors during different stages of the remediation assessment 
such as sampling plan, execution of sampling and during interpretation of the results was investigated in this 
comparison. In addition, the impact of sampling on the remediation assessment results and conclusions (area 
of contamination, amount of contaminated soil and their classification) was studied. Further, the opinion of the 
permit authorizing bodies on the implementation of the decree as well as on other soil remediation guidance 
and sampling standards was enquired. 

Nine organizations that perform sampling took part in this comparison. The results show that soil investigation 
is challenging and requires sufficient education and training. Evaluations based on soil investigations require 
enough information on the performance of the field research and on the reliability of the results. Working prac-
tices vary and are diverse. Shortcomings and even errors in handling procedures of samples, especially concer-
ning volatile compounds, were observed. In addition, homogenization practices for hydrocarbon samples varied. 
There is a need to spread information about good practices, possibly by additional instructions. 

Keywords sampling, hydrocarbons, comparison, environmental contaminants, soil

Financier/  
commissioner

ISBN
(pbk.)

ISBN
978-952-11-3568-2 (PDF)

ISSN
(print)

ISSN 
1796-1637 (online)

No. of pages
51

Language
Finnish

Restrictions
Public

Price (incl. tax 8 %)
-

For sale at/
distributor

The publication is available only on the internet: www.ymparisto.fi /julkaisut (in Finnish)

Financier
of publication

Finnish Environment Institute (SYKE), P.O.Box 140, FI-00251 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 610 123, fax +358 20 490 2190
Email: neuvonta.syke@ymparisto.fi, www.environment.fi/syke

Printing place  
and year



YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

N
Ä

Y
T

T
E

E
N

O
T

T
O

 P
O

L
T

T
O

A
IN

E
E

L
L

A
 P

IL
A

A
N

T
U

N
E

E
S

T
A

 M
A

A
P

E
R

Ä
S

T
Ä

SUOMEN YMPÄRISTÖ   35 |  2009  

SYKE vertailu 10/2008

Näytteenotto polttoaineella 
pilaantuneesta maaperästä 
Katarina Björklöf, Irma Mäkinen, Henrik Westerholm, 
Seppo Nikunen, Kirsten Jørgensen, Kaija Korhonen, 
Satu Jaakkonen, Outi Pyy

Suomen ympäristökeskus

Luotettavassa maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa näytteenoton 

suunnittelu ja toteutus ovat tutkimuksen kriittisimmät vaiheet ja 

näytteenoton osuus tutkimuksen kokonaisepävarmuudesta on usein 

merkittävä. Tässä vertailussa tutkittiin kunnostuspäätöksen takana 

olevaa prosessia näytteenoton suunnittelusta ja toteutuksesta kun-

nostuspäätöksen perusteluihin asti. Vastaavia laajoja kokonaisuuksia ei 

ole aikaisemmin tutkittu. Vertailu osoittaa, että maaperä tutkimus on 

haasteellista ja edellyttää riittävää koulutusta ja kokemusta. Vertailun 

perustella laadittiin useita yksityiskohtaisia suosituksia kunnostusar-

vion toteuttamiseen, jotka esitetään tässä raportissa.

ISBN 978-952-11-3568-2 (PDF)

ISSN 1796-1637 (verkkoj.)

 S
U

O
M

E
N

 Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

    3
5

 | 2
0

0
9


	SY 35/2009 Näytteenotto polttoaineellapilaantuneesta maaperästä. SYKE vertailu 10/2008
	Sisällys
	1 Johdanto
	2 Tavoite
	3 Toteutus
	3.1 Toteuttajat
	3.2 Rahoitus
	3.3 Osallistujat
	3.4 Kairauslaitteisto
	3.5 Laboratorionäytteiden käsittely ja analysointi
	3.6 Näytteenottokohde

	4 Vertailun kulku
	5 Tulokset
	5.1 Suunnittelu ja valmistelu
	5.2 Kenttätyöskentely ja siinä esille tulleita seikkoja
	5.3 Laboratorioanalyysien tulokset
	5.4 Kunnostustarpeen arviointi 

	6 Vertailun johtopäätökset ja suositukset
	7 Ohjeiden ja standardien käytettävyys 
	7.1 Viranomaisten tiedontarpeet
	7.2 Olemassa olevaa ohjeistusta

	Liite 1.1 Kutsukirje
	Liite 1.2 Ilmoittautuminen
	Liite 2 Historiikki
	Liite 3. Näytteenottosuunnitelma- lomake
	Liite 4 Puhdistusarviointilomake
	Liite 5. Eri ryhmien näytteenottosuunnitelmassa ilmoittamat näytepisteet sekä kunnostusarvioinnin yhteydessä ilmoittama kunnostettava alue. 
	Liite 6. Kenttähavaintolomake
	Kuvailulehti
	Presentationsblad
	Documentation page



