
MAAPERÄN TERVEYSVAIKUTUKSET

Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 10/2016

Maaperä vaikuttaa terveyteemme monin tavoin. Altis
tumme maaperän haittaaineille pohjaveden, ravinnon ja 
sisäilman kautta. Pilaantuneet maaalueet ovat kunnille 
haaste, ja niiden käyttöä ja kunnostusta tulisi tehostaa. 
Maaaineksen kierrätyksen lisääntyessä tulee varmistaa, 
että terveysvaikutuk set huomioidaan. 

Ympäristötiedon foorumin ja Kuntaliiton seminaarissa 
tarkasteltiin 21.11.2016 maaperän vaikutusta ympäristöter
veyteen ja pohdittiin, miten eri altisteet tulisi huomioida 
paikallistason päätöksenteossa. 

LUONTAISET HAITTA-AINEET MAAPERÄSSÄ

Suomen maaperä on kartoitettu  hyvin eivätkä maa-
perän luontaiset haitta-aineet pääsääntöisesti aiheuta 
merkittävää terveyshaittaa. Syvemmissä maakerroksissa 
esiintyvien luontaisten haitta-aineiden ohella pinnan 
humuskerros ja turve taas keräävät kaukokulkeutuvaa 

metallilaskeumaa ilmasta. Lisäksi happamat sulfaattisavi-
kot aiheuttavat välillisesti terveysvaikutuksia. 

ALTISTUMME RAVINNON KAUTTA

Potentiaalisimmat terveyshaittaa aiheuttavat luontaiset 
haitta-aineet ovat lyijy, kadmium ja elohopea, jotka tulevat 
maaperään suurimmaksi osaksi kaukokulkeumana, laskeu-
mana ilmasta. Erityisen haitallinen aine on kadmium, joka 
voi aiheuttaa munuaisvaurion sekä aiheuttaa osteoporoo-
sia ja syöpää. Lyijy on neurotoksista ja erityisen haitallista 
lapsille, mutta sen aiheuttamat ongelmat ovat vähene-
mässä päästöjen pienentymisen myötä. 

Ravinto on pääasiallinen maaperän luontaisten haitta- 
aineiden altistumisväylä. Tutkimuksissa suomalaisista 
peltomaista, kasveista, maidosta tai lihasta ei löytynyt 
merkittäviä, kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Suoma-
laisissa tutkimuksissa ruokasienistä on kuitenkin löytynyt 

http://www.gtk.fi/tietopalvelut/varmuus/tapir.html
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raskasmetalleja ja erityisesti kadmiumpitoisuuksia, jotka 
ylittävät EU-raja-arvon. Korkein pitoisuus löytyi kuusen 
herkkusienestä, ja myös herkkutattien ja korvasienten 
pitoisuudet olivat koholla. 

ARSEENI LIUKENEE TALOUSVESIIN

Pohjavedet ovat merkittävä väylä maaperän luontaisille 
haitta-aineille altistumisessa. Maansiirto- ja louhintatöi-
den yhteydessä syöpää aiheuttavaa arseenia voi liueta 
maaperästä ja kulkeutua pohja- tai pintavesiin. GTK:ssa 
on laadittu ohjeistus arseenialueiden louhinta- ja raken-
nushankkeille.

Suomessa korkeita arseenipitoisuuksia esiintyy etenkin 
Pirkanmaalla ja osassa Lappia. Kunnat pyrkivät ennal-
taehkäisemään ja vähentämään arseenista aiheutuvia 
terveyshaittoja rajoittamalla maamassojen läjittämistä 
rakennettaville tonteille. Lisäksi edellytetään murskat-
tavien kiviainesten laadun selvittämistä ja hulevesien 
laadun säännöllistä tarkkailua. Esimerkiksi Pirkkalassa 
kunnan terveysviranomaiset tiedottavat aktiivisesti 
alueen erityispiirteistä ja suosittelevat, ettei porakaivoja 
rakenneta alueella. 

PILAANTUNEET MAA-ALUEET HUOMIOIDAAN 
MAANKÄYTÖSSÄ

Nykyisin kunnat edistävät suunnitelmallisesti entisten 
teollisuusalueiden uudelleenkäyttöä, millä vältetään 
luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa kaavoituksessa. 
Tällaisilla maa-alueilla voi kuitenkin esiintyä haitta-aineita, 
kuten haitallisia metalleja, PAH-yhdisteitä, torjunta-ai-
neita, öljyjä, BTEX-yhdisteitä ja kloorattuja yhdisteitä. 
Maa-alueen mahdollinen pilaantuneisuus tuleekin 
selvittää aina, kun maankäyttö alueella muuttuu tai sille 
suunnitellaan rakennustyötä.  
 

RUOKASIENISTÄ ON LÖYTYNYT 
EU-RAJA-ARVON YLITTÄVIÄ 
PITOISUUKSIA KADMIUMIA.

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_059.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_059.pdf
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EDUSTAVA NÄYTTEENOTTO SELVITTÄÄ PITOISUU-
DET ALTISTUSREITILLÄ

Ihminen voi altistua pilaantuneiden maa-alueiden haitta- 
aineille erityisesti maan tahattoman nielemisen, pohjaveden, 
sisäilman sekä alueella kasvatettujen ravintokasvien kautta. 
Edustava näytteenotto on tärkeää, jotta voidaan selvittää 
luotettavasti haitta-aineen pitoisuus eri altistusreiteillä. 
Samalla on arvioitava altistuksen kestoa ja toistuvuutta. 
Altistuksen arviointi kohdekohtaisesti on aina suositeltavaa. 

Altistuksen ja terveysriskin arviointia pilaantuneella alueella 
on opastettu ympäristöhallinnon PIMA-ohjeessa, jossa on 
esitetty myös  enimmäissaantisuositukset eri haitta- aineille. 
 
YLIVAROVAISUUDESTA RISKINHALLINTAAN 
 
Yli 90 % nykyisin kunnostettavien PIMA-kohteiden riskinar-
vioinnista ja kunnostustavoitteista perustuu PIMA-asetuksen 
ohjearvoihin, jotka on asetettu joko ekologisin tai terveys-
perustein. Ohjearvot eivät ota huomioon haitta-aineiden 

kulkeutumista pohja- ja pintavesiin, joka on arvioitava 
aina kohdekohtaisesti.

Ohjearvojen hyödyntäminen terveysriskinarvioinnissa 
edellyttää, että niiden arvioija tuntee perusteet ohjear-
vojen määrittämiselle ja soveltaa niitä oikein. Usein 
ohjearvoja sovelletaan liian suoraviivaisesti, jolloin niiden 
perusteella päätetyt kunnostustoimet eivät pohjaudu 
todellisiin terveysriskeihin. 

Kunnostustarvetta pohtiessa on tärkeää ottaa huomioon 
alueen maankäyttö. Joitakin riskejä voi hallita ilman 
yksityiskohtaista riskinarviointia, kun tuleva maankäyttö-
muoto ja siten mahdolliset altistumisreitit ovat selvillä. 
Esimerkiksi päällystettyjen pysäköintialueiden alle 
voidaan jättää korkeampia pitoisuuksia kuin leikkipaikaksi 
suunnitellulle alueelle. 
 

ALTISTUKSEN ARVIOINTI 
KOHDEKOHTAISESTI ON AINA 

SUOSITELTAVAA.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/136564/OH_6_2014.pdf


PIMA-STRATEGIA PYRKII KESTÄVIIN RISKIEN-
HALLINTARATKAISUIHIN 

Suomessa laadittiin vuonna 2015 valtakunnallinen pilaantu-
neiden maa-alueiden riskienhallintastrategia, jolla pyritään 
vähentämään tarvetta kiireellisiin ja kalliisiin PIMA-riskin-
hallintatoimiin. Tavoitteena on vakiinnuttaa uusia toimin-
tamalleja ja kokonaisvaltainen ote riskinhallintaan, jotta 
päästään sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta 
kestäviin ratkaisuihin ja kohtuullisiin kustannuksiin.  
 
RISKITIETO ON HAASTE KUNTALAISELLE JA  
HALLINNOLLE 

Maaperän haitta-aineille altistuneen kuntalaisen ja asuk-
kaan kannalta riskitieto voi olla vaikeaa sisäistää. Asia 
voi olla vaikea myös viestijälle, etenkin kun monisyinen 
ongelma paloitellaan usein hallinnon sektorien mukaan.
Usein maaperä halutaan puhdistaa tarkemmin kuin 
riskinhallinta vaatisi. Kunnissa jo sellaisten maa-ainesten 
sijoittaminen, jossa on lievästi kohollaan olevia haitta-ai-
nepitoisuuksia, on ongelma. 

Imago- ja maineseikkojen merkitystä ei kuitenkaan voi 
vähätellä. Tampereella Härmälän vanhan kaatopaikan 
paikalla sijainnut rivitaloyhtiö päätettiin lopulta hankkia 
kaupungin omistukseen. Rakennukset purettiin ja maa-
perä kunnostettiin massanvaihdolla, vaikka tarkkojen tut-
kimusten jälkeen sisäilman laatu oli todettu normaaliksi 
eikä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia löydetty esim. 
alueelta kerätyistä puutarhamarjoista. Pilaantuneesta 
maaperästä ei siis aiheutunut välitöntä riskiä, mutta 
varmuudella ei voitu sanoa, että asuminen alueella olisi 
jatkossa terveellistä ja turvallista. 
 
MAA-AINES KIERTÄMÄÄN 

Sora, hiekka, murske ja muut maa-ainekset kattavat 
yhdessä noin 50 % kaikesta kotimaisesta luonnonva-

KUNNOSTUSTARVETTA 
POHTIESSA ON TÄRKEÄÄ 

OTTAA HUOMIOON ALUEEN 
MAANKÄYTTÖ.
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rojen käytöstä. Lisäksi rakentamisen yhteydessä syntyy 
vuosittain noin 20-30 miljoonaa tonnia ylijäämämaa- ja 
kiviaineksia. Kansainvälisesti tarkasteluna Suomen maa- 
ainesten kulutus on korkealla tasolla. 

Kiertotaloutta pyritäänkin edistämään myös maa-aineksen 
käytössä. Ylijäämämaiden ja -kiviainesten hyödyntäminen 
voi tuottaa moninaisia hyötyjä. Kun neitseellisten sora- ja 
hiekkavarojen käyttöä voidaan vähentää ja toisaalta maa- 
ainesjätteiden läjittämistarve vähenee, maankaatopaikkoja 
saadaan tuottavampaan käyttöön sekä kuljetustarpeen 
väheneminen tuo säästöjä. Sosiaalisia hyötyjä syntyy, kun 
usein viihtyvyyttä ja luontoarvoja heikentävänä koettu 
neitseellisten maa- ja kiviainesten otto vähenee. Ehjät 
sora- ja hiekkamuodostumat tuottavat jatkossakin ekosys-
teemipalvelua, jolla on oma taloudellinen arvonsa.   

YLIJÄÄMÄMAIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYY MYÖS  
RISKEJÄ

Maa-ainesten kierrätyksestä aiheutuu myös riskejä. Osa 
kierrätettävistä maa-aineksista ei ole tekniseltä kelpoisuu-
deltaan riittävän hyvälaatuista tai saattaa sisältää merkittä-
viä määriä haitallisia aineita. Kun ylijäämämaan alkuperä on 
epämääräinen tai ne ovat peräisin kohteesta, joissa niiden 
on syytä epäillä sisältävän haitallisia aineita, haitta-ainepi-
toisuudet tulee selvittää riittävällä tarkkuudella ja edusta-
valla näytteenotolla. 

Ylijäämämaiden hyödyntämistä ollaan helpottamassa 
lainsäädännön keinoin. Valmisteilla oleva MASA-asetus 
määrittelee myös hyödynnettävien ainesten ympäristökel-
poisuuskriteerit.  
 

SUOMESSA RAKENTAMISESTA 
SYNTYY VUOSIT TAIN 

20-30 MILJOONAA TONNIA 
YLIJÄÄMÄMAA- JA KIVIAINEK SIA.
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KUNTIEN KIERTOTALOUSRATKAISUT KESKIÖSSÄ

Kuntien ja maakuntien toimet alueiden käytön suunnitte-
lussa, kaavoituksessa ja aluerakentamisessa ovat keskeisiä 
maa-ainesten tehokkaammalle kierrolle. Kuntien tulisi 
toimillaan helpottaa yksityisten yritysten mahdollisuuk-
sia kierrättää maarakentamiseen kelpaavia materiaaleja. 
Maankaatopaikkojen sijaan tarvitaan pysyviä tai väliaikaisia 
kierrätysterminaaleja, eivätkä kuntarajat saisi olla este 
maa-aineksien kierrolle. 

Kuntien omaehtoinen maa- ja vesirakentamisen massojen 
koordinointi olisi tärkeä askel eteenpäin. Kunnissa tulisi jo 
kaavoituksen yhteydessä miettiä tarkemmin eri toiminto-
jen sijoittelua – esimerkiksi sitä, mitä toimintoja voidaan 
sijoittaa lievästi pilaantuneelle maalle. Tarvitaan myös 
parempaa koordinointia, jotta maamassoja ei tarvitsisi 
kuljetella pitkiä matkoja, vaan ne voitaisiin suoraan sijoit-
taa alueelle, jolla on tarvetta maa-aineksille. 

Turussa esimerkki uudenlaisesta suunnitelmallisuudesta 
on Hirvensalon saarelle sijoitettu maankaatopaikka, jonka 
ansiosta saarilta kaivettuja pilaantumattomia aineksia ei 

tarvitse kuljettaa toisaalle. Massoja käytetään esiraken-
tamiseen ja niillä täytetään notkelmaa, jonne tulevaisuu-
dessa sijoitetaan asuntoja.  

SUOSITUKSIA

•    Maaperän luontaisia haitta-aineita tulee seurata, sillä 
maannostuminen muuttaa alkuaineiden jakaumaa 
pintamaassa. Luontaiset haitta-aineet tulee ottaa 
huomioon maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa, 
kaavoituksessa, rakentamisessa ja vesihuollossa sekä 
vesistönsuojelussa.

•    PIMA-ohjearvojen hyödyntäminen terveysriskinarvioin-
nissa edellyttää, että perusteet ohjearvojen määrittä-
miselle tunnetaan ja niitä sovelletaan oikein. Altistuk-
sen arviointi kohdekohtaisesti on aina suositeltavaa.

•    Tulisi hyväksyä, että maaperässä on kemikaaleja eikä 
kaikkea tarvitse aina poistaa. Kuntien tulisi rohkeasti 
tehdä todellisiin terveysriskeihin perustuvia kunnos-
tuksia PIMA-kohteissa. Tämä säästäisi paitsi resursseja, 
myös neitseellisiä luonnonvaroja. 

YLIJÄÄMÄMAIDEN 
HYÖDYNTÄMISTÄ OLLAAN 

HELPOTTAMASSA 
LAINSÄÄDÄNNÖN KEINOIN.
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•    Luontoarvojen, viihtyvyyden ja ekosysteemipalve-
lujen kannalta neitseellisten sora- ja hiekkavarojen 
käyttöä tulee pyrkiä korvaamaan kierrätetyillä 
maa-aineksilla. Samalla maa-ainesten kierron riskit 
ympäristölle ja terveydelle tulee tiedostaa.

•    Kuntien tulisi toimillaan edesauttaa maa-ainesten 
kierrätystä, koordinoida maamassojen liikkumista 
eri infrahankkeiden välillä ja perustaa maa-aineksen 
kierrätysterminaaleja.

•    Kunnissa tulisi jo kaavoituksen yhteydessä miet-
tiä tarkemmin eri toimintojen järkevää sijoittelua. 
PIMA-kohteiden kunnostustarvetta pohtiessa on 
otettava huomioon alueen maankäyttö. Joitakin 
riskejä voi hallita ilman yksityiskohtaista riskinar-
viointia, kun tuleva maankäyttömuoto ja siten 
mahdolliset altistumisreitit ovat selvillä. Esimerkiksi 
päällystettyjen pysäköintialueiden alle voidaan jättää 
korkeampia haitta-ainepitoisuuksia kuin leikkipai-
kaksi suunnitellulle alueelle.

•    Riskitiedotuksessa ongelmia, kuten pilaantunutta 
maa-aluetta ja sen kunnostusta, tulisi käsitellä koko-
naisuutena ja välttää ongelmien pilkkomista hallin-
non sektoreiden mukaan.

KUNTARAJAT EIVÄT SAISI OLLA ESTE  
MAA-AINEKSIEN KIERROLLE.

SEKÄ RAHAA ETTÄ 
LUONNONVAROJA SÄÄSTYISI, 

JOS PIMA-KOHTEIDEN 
KUNNOSTUKSET PERUSTUISIVAT 
TODELLISIIN TERVEYSRISKEIHIN.
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