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Contaminated sites in Finland

▪ National database for contaminated sites

holds an entry for over 26 000 contaminated

or potentially conminated sites.

– 20 % are located on a classified groundwater

area or in close proximity

– 12 % are located on a shoreline area or in

close proximity

– 3 % are located on a protected habitat area or

in close proximity

Fuel distribution

Waste management

Vehichle maintenance

Shooting ranges

Metals industry

Saw and timber industry

Greenhouse agriculture

Other industry

Other acitivites

In operation

Investigation need

Remediation need

No activity required

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)
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A quarter century of contaminated sites management

▪ 1988, Government Policy Review

▪ 1994, First national inventory of potentially contaminated sites

▪ 1993, Waste Act

▪ 1994, Generic/land-use related guideline values

▪ 2000, Environmental Protection Act

▪ 2007, Decree on Assessment of Soil Contamination and Remediation 

Need, with separate guidelines

▪ 2007, Soil Status Database

▪ 2014, New Environmental Protection Act

▪ 2014, Updated Guidelines Sustainable Risk Management

▪ 2015, National Risk Management Strategy for Contaminated Land

▪ 2017, Decree on reuse of certain wastes in earth construction

▪ 2019, Decree on reuse of contaminated soil in construction (pending)

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy
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Relevant guidelines for sustainable risk management of 

contaminated land

GUIDELINES

▪ National risk management 

strategy for contaminated

land
(Suomen Ympäristö 10/2015) 

▪ Contaminated land risk

evaluation and sustainable

risk management 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) 

▪ Contaminated land risk

management eco-efficiency
(Suomen ympäristö 33/2009) 

OBJECTIVES

1) More consistent and 

justified site specific 

assessments

2) More sustainable risk 

management/remediation

i.a. Providing necessary risk 

reduction while 

minimizing the overall 

negative impacts of the 

selected actions 

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy
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Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)
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Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)
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Strategy objectives and goal
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Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)
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Strategy implementation and instruments
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Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)
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Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)
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Investigation and remediation program scope
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Key considerations for sites to be included in the program,

▪ Acceptance criteria:

1. Only orphan sites are accepted, meaning sites where the polluter or

present site owner cannot be held liable for the pollution and where

the costs of remediation for the present owner are ”unreasonable”

2. The polluting activities on site must have finished

3. The remediation is not initiated by land use change

▪ Provided support:

– Supports investigations stage with 50 – 100% financial support

– Supports remediation stage with 0 – 40 % financial support

– Provides expert support for environmental investigations,

remediation, tendering and contracting

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy
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1.   National database for contaminated land

2.   Prioritisation for the investigation program

3.   Site investigations and risk assessment’s

4.   Prioritisation for the remediation program

5.   Sustainable site risk management and remediation

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy

Investigation and remediation program structure
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Site prioritisation model for the national program

1

• Orphan / unmaged site / State finance necessary
• Must be verified by competent authority

2

• Excecutability (Risk vs. Cost vs. Resources)
• Possible partnership or large risks

3

• Site Prioritisation (Site Risk Index: 0-100 p)
• GIS/Database based automated site risk evaluation

4

• National factors (High: 30%, Mid: 20% Low: 0%)
• National comparison of the site risks

5

• Local factors (High: 20%, Mid: 10%, Low: 0%)
• Local comparison of the site risks

6

• Compiling the program (Risk Index x National x Local)
• Score based division to annual investigation prof

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy
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Environmental risk model for the investigation program

T1 Economic activity classification

T2 Extent of economic actity

P1 Distance from groundwater

P2 Groundwater classification

P3 Groundwater formation area

P4 Distance to water extraction

P5 Groundwater flow direction

V1 Distance to surface water

V2 Surface water use

M1 Distance to human activities

M2 Distance to protected habitats

M3 Current land use class

M4 Land use development

• The model has four (4) separate

parts: economic activity, 

groundwater, surface water and 

land use.

• The total score of all parts is 100, 

except gorundwater which is 

prioritised to 115.

• The total score is an arithmetic

mean with a maximum score of 100

A1  >= 75 p; High priority

A2: >= 70 p; Medium priority

B:   >= 55 p; Low priority

C: <   55 p; No priority

D: Active site

E: No investigation need

( ) ( ) ( ) ( )
4

2222
MVPT +++

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)
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Sustainability appraisal for the remediation selection

Massanvaihto Terminen ISCO CAT100
KOKONAISPISTEET -20 15 3 11

TEKNISET VAIKUTUKSET -1 7 0 3
Luvanmukaisuus Kyllä Vaatii lisätarkastelua mahdollisten 

menetelmäriskien osalta

Vaatii lisätarkastelua mahdollisten 

menetelmäriskien osalta

Kyllä, varauksin

Haitta-aineiden haitallisuus Haitta-aine poistetaan fyysisesti Haitta-aine höyrystetään ja kerätään 

kaasumuodossa aktiivihiileen

Haitta-aine hapetetaan suoraan 

haitattomiksi yhdisteiksi. Mahdollinen 

hajoamistuotteiden hallinta tulee varmistaa

Haitta-aine hajotetaan pelkistäen eteeniksi ja 

biologisesti reduktiivisesti. Aktiivihiili sitoo 

haitta-aineita ja vähentää kulkeutumista

Haitta-aineiden kulkeutuminen Saattaa lisätä kulkeutumista käsittelyn aikana Saattaa lisätä kulkeutumista käsittelyn aikana Saattaa lisätä kulkeutumista käsittelyn aikana Edistää haitta-aineiden pitäytymistä AC.

Haitta-aineiden vähenemä Haitta-aineen täydellisen poisto (100%) 

kaivuualueelta

Haitta-aineen merkittävän (>98%) poisto 

käsittelyalueelta

Haitta-aineen merkittävän (>90%) poisto 

käsittelyalueelta

Haitta-aineen merkittävän (>90%) poisto 

käsittelyalueelta

Lyhyt- ja pitkäkestoinen vaikutus Nopea tulos ja lopullinen vaikutus Nopea tulos ja lopullinen vaikutus Nopea tulos, tyypillistä ns. rebound Nopea tulos ja pitkäkestoinen vaikutus. 

Mahdollisista jäännöspitoisuuksista AC ei ole 

pitkäaikaista tutkimustietoa

Menetelmän vaatima aikataulu Työmaa-aika 6 - 8 kk, kokonaiskesto 12 kk Lämmitysaika < 6 kk, kokonaiskesto 12 kk Injektointityöt 1 vk, uusiminen mahdollisesti 

6-12 kk jälkeen, evaluointi 24 kk

Injektointityöt 1 vk, uusiminen mahdollisesti 

12 kk jälkeen, evaluointi 24 kk

Biogeohydrologinen soveltuvuus Geologia (Sa) haastaa märkien kaivantojen 

pysyvyyden ja tuottaa lisäkustannuksia pv 

käsittelylle. Kaivuuluiskaukset nostavat 

massamäärät monikertaisiksi

Ei odotettuja vaikutuksia geologiselle 

stabiliteetille. Soveltuu savimaahan. 

Injektointien tekninen toteutettavuus 

savimaassa on epävarmaa. Vaatii suuria 

liuosten injektointimääriä suhteessa 

huokostilavuuteen.

Injektointien tekninen toteutettavuus 

savimaassa on epävarmaa. Vaatii vain pieniä 

injektointimääria, mutta partikkelikoko on 

suuri. Tukee ympäristön luonnollista 

pidättymistä ja biologiaa.

Tekninen soveltuvuus Kaivuualue rajautuu suojeltuun rakennukseen 

ja junarataan sekä ulottuu -4m pv tason alle. 

Vaatii ponttirakenteet.

Mahdollista toteuttaa rakenteita ja toimintaa 

merkittävästi häiritsemättä.

Mahdollista toteuttaa rakenteita ja toimintaa 

merkittävästi häiritsemättä.

Mahdollista toteuttaa rakenteita ja toimintaa 

merkittävästi häiritsemättä.

Joustavuus Kaivuutyötä voidaan ohjata työn aikana 

pilaantuneisuuden perusteella.

Järjestelmää voidaan laajentaa edullisesti 

tarpeen vaatiessa (lisäelektrodien asennus)

Järjestelmää voidaan laajentaa edullisesti 

tarpeen vaatiessa (lisäinjektoinnit)

Järjestelmää voidaan laajentaa edullisesti 

tarpeen vaatiessa (lisäinjektoinnit)

Toteutusriskit Massanvaihdon tekniset haasteet 

merkittäviä. 

Edellyttää sähköjärjestelmien rahtausta 

Suomeen. Vaatii lisäksi kiinteistölle uuden 

sähköliittymän

Edellyttää merkittäviä kemikaalimäärien 

kuljetusta, käsittelyä ja varastointia

Edellyttää merkittäviä kemikaalimäärien 

kuljetusta, käsittelyä ja varastointia.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET -14 2 2 6
Ilmasto Edellyttää arviolta noin 1,4 milj. tonnikm, 

vastaten 56 tCO2_ekv

Edellyttää 250 MWh sähköenergiaa, vastaten 

n. 43 tCO2_ekv. Puhdistuksessa syntyvät 

kaasut kerätään talteen ja käsitellään.

Kulutustarvikkeiden ilmastovaikutukset 

liittyvät kemikaalien rahtiin ja 

injektointilaitteiden kulutukseen, arvio < 10 

tCO2_ekv

Kulutustarvikkeiden ilmastovaikutukset 

liittyvät kemikaalien rahtiin ja 

injektointilaitteiden kulutukseen, arvio < 10 

tCO2_ekv

Maaperä Luonnollinen savimaaperä poistetaan ja 

korvataan paremmin johtavilla materiaaleilla

Käsittely lämmittää maaperää ja pohjavettä, 

ei kuitenkaan muuta koostumusta

Käsittelyssä mahdolliset orgaaniset maa-

ainekset pilkkoutuvat, savimaassa odotettu 

,muutos koostumukseen pieni

Ei vaikutuksia maaperään. Täyttää 

mahdolliset huokostilat joita hienossa 

savessa vain vähän.

Pohja- ja pintavesi Kaivuutyöt aiheuttavat tarpeen pohjaveden 

alentamiselle ja käsittelylle sekä lisäävät 

haitta-aineiden kulkeutumista alueella

Käsittely lämmittää maaperää ja pohjavettä. 

Voi aiheuttaa DNAPL lisääntynyttä 

liukenemista lähdealueen matriisista, mutta 

tätä voidaan hallita ja hyödyntää 

biopuhdistuksessa. Lisää todennäköisesti 

muiden puhdistumenetelmien tehokkuutta.

Voi aiheuttaa DNAPL purkamista lähdelaueen 

matriisista.

Menetelmä ei aiheuta lisääntynyttä DNAPL 

purkautumista lähdeluueen matriisista.

Ekologia Laajemmat vaikutukset eliöstölle Haitallinen eliöstölle puhdistusalueella. 

Positiivisia vaikutuksia mikrobiologialle 

laajemmin lämmön haloreaktion johdosta.

Haitallinen eliöstölle puhdistusalueella Lisää biologista aktiviteettiä positiivisesti

Luonnonvarojen käyttö Edellyttää puhtaiden maa-aineisten tuomista, 

noin 4000 tonnia. Edellyttää arviolta noin 1,4 

milj. tonnikm kuljetusmatkoja, vastaten 26 tL 

dieseliä

Edellyttää 250 MWh sähköenergiaa Kemikaalit AC, ZVI, Kemikaalit

Jätteet Massanvaihto, voimakkaasti pilaantunut maa-

aines 1000 tonnia, lievästi pilaantunut 3000 

tonnia (epävarmuus ehkä +25%)

Huokoskaasukäsittelyssä syntyy 4.000 kg 

aktiivihiiltä. Rautaelektrodit jätetään 

maaperään.

Kemikaalisäiliöt Kemikaalisäiliöt

Alueen käyttö Merkittävä haitta kiinteistön käytölle ja 

alueen asukkaille

ei merkittävää haittaa ei merkittävää haittaa ei merkittävää haittaa

SOSIAALISET VAIKUTUKSET -5 2 2 2
Terveys Aiheuttaa hiukkaspäästöjä ja melua alueelle Vähentää päästöjä alueelta Vähentää päästöjä alueelta Vähentää päästöjä alueelta

Turvallisuus Aiheuttaa lisääntynyttä liikennettä Sähköjärjestelmät tulee suojata riittävästi Kemikaalien käyttö ja varastointi, 

mahdollinen kulkeutuminen pohjavedessä

Kemikaalien käyttö ja varastointi, 

mahdollinen kulkeutuminen pohjavedessä

Naapuri- ja aluevaikutukset Aiheuttaa naapurihaittaa Vähäinen häiriö, työn kesto viikkoja Vähäinen häiriö, työn kesto viikkoja Vähäinen häiriö, työn kesto viikkoja

Yhteisön suhtautuminen Tunnettu menetelmä Uusi tekniikka Uusi tekniikka Uusi tekniikka

Politiikka ja strategiat Käyttö tulee olla perusteltua Tukee kestävää riskienhallintaa Tukee kestävää riskienhallintaa Tukee kestävää riskienhallintaa

Epävarmuus ja todistettavuus Mahdollistaa haitta-aineen täydellisen 

poistamisen kaivuualueelta, mutta 

kaivuualueen laajuutta on vaikea ennustaa. 

Tekniikalla paljon referenssejä

Ei Suomalaisia tarjoajia. Uusi tekniikka, 

mahdollista takuuhintaurakkaan. Tekniikasta 

hyviä referensssejä vastaavissa 

ympäristöissä.

Rajatusti Suomalaisia tarjoajia. Uusi 

tekniikka, mitoitus epävarmaa, 

hinnoitteluriski

Ei Suomalaisia tarjoajia. Uusi tekniikka, 

mahdollista takuuhintaurakkaan. Tekniikasta 

hyviä referensssejä vastaavissa 

ympäristöissä.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 0 4 -1 0
Puhdistustyön kustannusarvio 600.000 - 800.000 € 500.000 - 600 000 € 200.000 - 300 000 € 200.000 - 300 000 €

Suorat kustannukset ja hyödyt Hankinta yksinkertaista toteuttaa 

määrämuotoisena maanrakennusurakkana. 

Suunnittelu ja kilpailutus yksikkömäärillä. 

Kustannusriskit vastaavia kuin muissa 

hankinnoissa ja liittyvät 

ainemääräennusteisiin.

Hankinta vaatii erityisvalmisteluja. Toteutus 

mahdollista KVR muotoisena. Kustannusriskit 

kasvavat haitta-aineiden levinnäisyyden 

mahdollisen epätarkan rajauksen kautta.

Hankinta vaatii erityisvalmisteluja. Toteutus 

mahdollista KVR muotoisena. Kustannusriskit 

kasvavat haitta-aineiden levinnäisyyden 

mahdollisen epätarkan rajauksen kautta.

Hankinta vaatii erityisvalmisteluja. Toteutus 

mahdollista KVR muotoisena, mutta 

edellytää tällöin sitoutumista PRI 

tutkimuksiin. Kustannusriskit kasvavat haitta-

aineiden levinnäisyyden mahdollisen 

epätarkan rajauksen kautta.

Epäsuorat kustannukset ja hyödyt Vaatii vain rajatusti asiantuntemusta ja siten 

vähemmän resursseja.

Vaatii erityisosaamista ja siten enemmän 

resursseja.

Vaatii erityisosaamista ja siten enemmän 

resursseja.

Vaatii erityisosaamista ja siten enemmän 

resursseja.

Taloudellinen lisäarvo Mahdollistaa alueellisten yrittäjien 

kapasiteetin hyödyntämisen kaivuu ja 

kuljetuksessa. Myös lisääntyneitä ravitsemus 

ja majoitustarpeita.

Mahdollistaa alueellisten yrittäjien 

kapasiteetin sähkötöiden, SVE, yms. kautta

Alueellisten resurssien käyttö hyvin rajallista Alueellisten resurssien käyttö hyvin rajallista

Työllisyys Mahdollistaa alueellisten yrittäjien 

kapasiteetin hyödyntämisen kaivuu ja 

kuljetuksessa. Myös lisääntyneitä ravitsemus 

ja majoitustarpeita.

Mahdollistaa alueellisten yrittäjien 

kapasiteetin sähkötöiden, SVE, yms. kautta

Alueellisten resurssien käyttö hyvin rajallista Alueellisten resurssien käyttö hyvin rajallista

Elinkaarikustannukset Ennustettavissa (rajauksin) työn osalta Ennustettavissa (rajauksin) työn osalta. 

Odotettavissa positiivisa vaikutuksia 

ympäröivään puhdistustoimintaan lämmön 

halo efektin kautta

Ennustettavissa (rajauksin) työn osalta Ennustettavissa (rajauksin) työn osalta. 

Odotettavissa positiivisia vaikutuksia 

ympäröivään puhdistustoimintaan 

ZVE/bakteeriympin kautta

Projektin kustannusriskit Mahdolliset tekniset haasteet kaivuutöiden 

osalta. Edellyttää ponttirakenteita jotka 

sulkevat veden virtauksia ja estävät haitta-

aineiden puhdistuksen rakennuksen alta.

Menetelmä soveltuu hyvin kohteen 

ominaisuuksiin. Mitoitus on yksinkertaista 

perustuen käsiteltävän alueen tilavuuteen, ei 

vain pitoisuuksiin.

Menetelmän toimivuus ko. maaperässä on 

haasteellinen. Lisäksi kemikaaliannostuksista 

ei ole muodostunut riittävää näkemystä.

Kilpailua rajoittaa tuotteen yksi ainut tarjoaja 

markkinalla. Menetelmän toimivuus ko. 

maaperässä on epävarmaa. Menetelmän 

tarkoista perusteista ei ole saatavilla 

yksityiskohtaisia tietoja.

ARVIOITAVAT MENETELMÄT
ARVIOINTIKRITEERIT

▪ Sustainability appraisal is based on the

objectives set in the risk assessment.

▪ The appraisal preparation is expert led, but

the weightings and decisions are derived

through stakeholder dialogues.

▪ Simple spreadsheet tool:

– Pair-wise comparison with weighted scoring

– Evaluated categories

▪ Tecnical

▪ Economic

▪ Environmental

▪ Social

▪ If necessary, evaluation can be supplemented

with ie. LCA calculations for selected parts

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy
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Statistics 2017, locations, classifications, costs

79%

21% State aid

Co-finance

29%

51%

5%
3%
3%

5%2%2%
Shooting range

Landfill

Dry cleaner

Leather factory

Oil terminal

Saw mills

Lighting factory

Junk yard

No data

Preliminary investigation

Investigation done

Remediation done

Classify if orphan

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy
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Contaminated Sites Demonstration Program

Contaminated Sites Demonstration Program (jLa)

RemTech Europe, 19.-21.9.2018, Ferrara, Italy

▪ Part of the government strategic reform

projects in “Circular Economy and Clean

Solutions for 2016 – 2018.

▪ Objective is to advocate sustainable CL risk

management and remediation, advance

cleantech entrepreneurship and international

co-operation.

▪ Results in short:

– 10+ M€ in financing

– 10+ pilot sites

– 20+ executed projects

– 50+ companies and institutes

– 40+ articles and seminars

▪ Clean Soil Finland! report published 1.10.18
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