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ESITYKSEN SISÄLTÖ

● Käsitteitä ja muita lähtökohtia

● Terveysriskit ja niiden arviointi PIMA-kohteessa

● Yhteenveto

● PIMA = Pilaantunut/pilaantuneeksi epäilty maaperä tai maa-alue
(sis. pohjavesi)
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KÄSITTEISTÖÄ 1/2

● Myrkyllisyys (toksisuus)
○ Aineen luontainen kyky aiheuttaa ei-toivottuja muutoksia (haitallinen

terveysvaikutus) elimistössä
○ Muutokset biokemiallisia, rakenteellisia tai toiminnallisia

● Terveysvaikutus
○ Ohimenevä tai pysyvä
○ Ilmentyminen välittömästi (akuutti) tai pitkän ajan kuluessa (krooninen)
○ Lievä (esim. ärsytysoireet ja pahoinvointi) tai vakava (esim. immuunivasteen

heikentyminen, vaikutukset lisääntymisterveyteen, syöpä)
○ Kohdistuu usein moneen eri elimeen; vakavin vaikutus ns. kohde-elimeen
○ Yhteisvaikutukset mahdollisia (summautuva, voimistava, heikentävä)

● Terveyshaitta
○ Terveysvaikutuksen konkretisoituminen, joka edellyttää altistumista
○ ”Ihmisessä todettava sairaus, muu terveydenhäiriö tai sellaisen tekijän tai

olosuhteen esiintyminen, joka voi vähentää väestön tai yksilön
elinympäristön terveellisyyttä”

○ Voidaan mitata (mutta ei välttämättä kohdistaa tiettyyn
aineeseen/altistumiseen)

○ Voi olla luonteella vähäinen ja hyväksyttävä tai merkittävä ja ei hyväksyttävä
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KÄSITTEISTÖÄ 2/2

● Terveysriski
○ Terveyshaitan todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä
○ Ei voida suoraan mitata -> arvioidaan aineen toksisuuden ja oletetun

altistumisen perusteella

● Terveysvaara
○ Joissain asiayhteyksissä tarkoittaa terveyshaitan mahdollistavaa tekijää

kuten aineen myrkyllisyyttä
○ Ympäristölainsäädännön soveltamisessa (esim. PIMA) tarkoittaa

merkityksellistä (merkittävää) terveysriskiä
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TERVEYSVAIKUTUKSET PIMA-KOHTEESSA

● Terveysvaikutukset -> terveysriskit
○ Arvio terveyshaitan todennäköisyydestä maaperän ja pohjaveden haitta-

aineille altistumisen seurauksena
○ Altistuminen PIMA-kohteessa tai sen ulkopuolella aineiden kulkeutumisen

seurauksena

● Arvioidaan yleensä ainekohtaisesti enimmäissaantiarvon perusteella
○ Sallittu keskimääräinen päivittäinen altistus

• TDI, Tolerable Daily Intake (mg/kg-d)
• TCA, Tolerable Concentration Air (mg/m3)
• CR, Cancer Risk (10-5); syöpävaaralliset aineet (genotoksiset karsinogeenit)

○ Terveysriski vähäinen (hyväksyttävä), jos altistus < enimmäissaantiarvo
○ Terveysriski voi olla merkittävä (ei-hyväksyttävä), jos altistus >

enimmäissaantiarvo
○ Enimmäissaantiarvo kuvaa yleensä herkintä vaikutusta (ei välttämättä

vakavinta)
○ Enimmäissaantiarvo ei ole absoluuttinen raja-arvo, jonka ylittyessä todellinen

terveyshaitta syntyy
• PIMA-konsultin rooli kuitenkin rajoittuu yleensä enimmäissaantiarvon vertailuun...
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Enimmäissaantiarvosuositukset
Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014
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● Ainekohtainen vaihtelu suurta jopa saman ”aineryhmän” sisällä
○ Syöpävaara johtaa usein matalampaan arvoon



TERVEYSRISKINARVIOINTI PIMA-KOHTEESSA

● Terveysriskinarviointi = altistumisen arviointi
○ Ainekohtainen vaikutus/-haitta ja sen hyväksyttävyys määritelty

(=enimmäissaantisuositus)

● Keskimääräinen päivittäinen altistuminen kaikkien potentiaalisten
altistusreittien kautta
○ Ruoansulatus; maan tahaton nieleminen, juomavesi, ravintokasvit...
○ Hengitys: haihtuvat yhdisteet ja pöly sisä- ja ulkoilmassa
○ Iho; suora kosketus maassa, vedessä tai ilmassa oleville aineille

● Altistumiseen vaikuttaa
○ Edustava pitoisuus altistusreitillä! -> edustava näytteenotto
○ Haitta-aineen/väliaineen päivittäinen saanti elimistöön, altistuksen toistuvuus

ja kesto, kehon paino...

● Terveysriski (altistuminen) aikuiselle ja lapselle arvioidaan erikseen

● Syöpäriski tulisi arvioida elinikäisenä lisäsyöpäriskinä

● Suosituksena aina altistumisen kohdekohtainen arviointi
○ Voidaan soveltaa myös maaperän terveysperusteisia ohjearvoja, mutta...
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MAAPERÄN OHJEARVOT JA TERVEYSRISKIT

● Terveysriski usein tärkein kunnostukseen vaikuttava riskitekijä
● Yli 90%:ssa kohteita riskinarvioinnin perustana ovat ja

kunnostustavoitteiksi asetetaan PIMA-asetuksen ohjearvot

● Ohjearvojen pohjana laskennallinen riskinarviointi teoreettisilla
stanadrdialueilla; ekologiset ja terveysperusteiset viitearvot
○ Suurin ”hyväksyttävä” pitoisuus (SHPeko ja SHPter)
○ Erikseen asuinalueelle ja teollisuus-/työpaikka-alueelle
○ Metallit, PAH, torjunta-aineet-> Ekoperusta
○ BTEX, klooratut-> Terveysperusta
○ Öljyt -> ”Poliittinen perusta”

● Terveysperusteisissa viitearvoissa > 90 % laskennallisesta altistumisesta
○ Maan tahaton nieleminen
○ Sisäilman hengitys
○ Kotipihalla kasvatettujen ravintokasvien syönti (alempi ohjearvo)

● Kulkeutumista pohja- tai pintaveteen ei otettu huomioon
○ Aina kohdekohtainen arviointi
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ESIMERKKI – SHP-ARVOT JA OHJEARVOT
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Kimmo Järvinen

→ Ajatuksia kohdekohtaiseen terveysriskinarviointiin?



ESIMERKKI PIMA-KOHDE – KÄSITTEELLINEN MALLI

● Useita potentiaalisia
altistumis- ja
kulkeutumisreittejä

→ Edustava näytteenotto: altistumisen arviointi vai suora
ohjearvovertailu?



TERVEYSPERUSTEISTEN OHJE-/VIITEARVOJEN
SOVELTUVUUS

● Suora altistuminen,
pintamaa (0...2/5/10 cm)

● Ravintokasvit, juuri
vyöhyke; (0...100 cm)

● Haihtuvat yhdisteet,
pohjamaa (0,5...3 m)



OHJEARVOJEN NORMAALI KÄYTTÖ, KUN
PILAANTUNEISUUS RAJATTU...

→ Kunnostaminen (kaivu)
oletettuun
päästölähteeseen Csoil <
ohjearvo

Csoil_max > Ohjearvo

→ Hoituuko homma ja onko se riskiperusteista...? Ehkä, ehkä ei...



OHJEARVOJEN NORMAALI KÄYTTÖ, KUN
PILAANTUNEISUUTTA EI RAJATTU...

Csoil_max > Ohjearvo

→ Kunnostaminen
(kaivu), kunnes Csoil
< SGV

→ Hoituuko homma ja onko se riskiperusteista...? Yleensä ei
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OIKEA KOHDE: VANHA
SATAMA-ALUE 1/2
● Otetaan asuinkäyttöön
● 990 yksittäistä maanäytettä
● Ei selviä päästölähteitä, vaan

sattumanvaraisia pitoisuuksia
täyttömaassa...

→ Mitä terveysriskien arviointi ja
hallinta vaatii?



OIKEA KOHDE: VANHA SATAMA-ALUE 1/2
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2 m puhdasta maata

● Mieti historiaa ja tulevaisuutta...
→ Joitakin riskejä voi hallita ilman yksityiskohtaista arviointia
→ Oikeiden arviointialueiden määrittely altistumisriskin perusteella
→ Tällaiseen kohteeseen ohjearvot eivät oikein sovi...
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YHTEENVETO

● PIMA-kohteissa arvioidaan yleensä terveysriskiä tietyn
terveysvaikutuksen suhteen
○ Ainekohtainen enimmäissaantiarvo

● Terveysriskinarviointi PIMA-kohteessa on altistumisen arviointia
○ Tärkeää: edustava pitoisuus altistusreitillä!

● Maaperän ohjearvjen hyödyntäminen terveysriskinarvioinnissa vaatii
määritysperusteiden tuntemista ja oikeaa soveltamista

● Aina riskiä ei voi/tarvitse arvioida tarkkaan -> suora riskinhallinta
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KIITOS!
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