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JASKA-hankeen vaikuttavuuden arviointi

1.

JOHDANTO

1.1

Tausta
Öljysuojarahasto on käynnistänyt vuonna 2012 tutkimus- ja kunnostushankkeen JASKA, jolla
tehostetaan vanhojen öljyllä pilaantuneiden alueiden kunnostustarpeen selvittämistä ja alueiden
kunnostamista. JASKA-hankkeen selvitystyön kohteena ovat erityisesti sellaiset öljyllä pilaantuneet
kiinteistöt, jotka ovat asuinkäytössä tai sijaitsevat vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla
pohjavesialueella tai muutoin herkällä alueella kuten vesistön välittömässä läheisyydessä. JASKAkohteissa yleinen tarve edellyttää kohteiden kunnostamista. Öljysuojarahastolain (1406/2004)
15 § mukaan öljysuojarahaston varoista voidaan harkinnanvaraisesti korvata öljyn pilaaman
maaperän tai pohjaveden puhdistamiskustannukset, puhdistamistarpeen selvittämiskustannukset
(perustutkimukset) ja puhdistustöiden suunnittelukustannukset. Näin ollen korvausta öljyvahingon
tutkimus- ja kunnostuskustannuksista voi öljysuojarahastosta annettuun lakiin (1406/2004)
perustuen hakea, jos kiinteistön maaperä on öljyllä pilaantunutta. Maaperän pilaantumista öljyllä
ovat tyypillisimmin aiheuttaneet polttoaineen jakelu, korjaamotoiminta tai muu öljyn käsittely ja
varastointi.
JASKA-hankkeeseen soveltuvat mahdollisesti pilaantuneet alueet ovat yleensä merkitty
ympäristöviranomaisten ylläpitämään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTIrekisteri) merkinnällä ”selvitystarve”. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
ovat lähettäneet koosteen tietojärjestelmän sisältämistä tiedoista alueen omistajille. Maa-alueen
luovuttajan tai vuokraajan on ympäristönsuojelulain mukaan esitettävä uudelle omistajalle tai
haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista,
jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.
JASKA-hankkeeseen hakeutuminen on alueiden omistajille vapaaehtoista, mutta hankkeen avulla
voi saada luotettavaa tietoa alueen tilasta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta. Puhdistustarpeen
selvittämis- ja puhdistamiskustannukset, joita ei luokitella välittömiksi torjuntakustannuksiksi,
kuuluvat harkinnanvaraisiin korvauksiin. JASKA-hankkeessa Öljysuojarahasto rahoittaa alueiden
maaperätutkimukset. Jos tutkimukset osoittavat, että alue pitäisi kunnostaa, voi kiinteistön
omistaja erikseen hakea alueen kunnostamista öljysuojarahaston varoin. Koska JASKA-hanke on
määräaikainen, siihen on syytä hakeutua viipymättä.
Öljysuojarahasto toimii ympäristöministeriön yhteydessä. Rahastosta maksetaan korvauksia
öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista
kustannuksista. Öljysuojarahastosta on säädetty lailla 1406/2004.
Öljysuojarahasto valitsi JASKA-hankkeen projektiorganisaatioksi kilpailutuksen jälkeen Öljyalan
Palvelukeskus Oy:n, jonka alihankkijana toimii Pöyry Finland Oy. Hankkeen toteuttamisessa
Öljyalan Palvelukeskus pystyy hyödyntämään SOILI-ohjelmassa kehitettyä prosessia ja
projektinjohtomallia.

1.2

Tavoite
JASKA-hankkeen tavoitteeksi on esitetty projektiorganisaation kilpailutusvaiheessa, että
hankkeeseen hakeutuisi 300 - 400 kohdetta, joista kunnostukseen etenisi noin 100 - 150 kohdetta.
Lisäksi ELY-keskusten Y-vastuualueiden johtajille lähetetyssä kirjeessä (YM1/401/2013) JASKAhankkeesta todetaan, että ”Ympäristöministeriö toivoo, että ELY-keskukset hyödyntäisivät
hankkeen palveluita mahdollisimman tehokkaasti niin, että isännättömät öljypilaantuneet
riskikohteet saataisiin Suomessa hankkeen myötä vähintään tutkittua.”.
Suomessa on ympäristöhallinnon arvion mukaan ollut JASKA-hankkeen käynnistämisen aikaan noin
800 mahdollisesti öljyllä pilaantunutta riskikohdetta, missä arvio on perustunut MATTI-järjestelmän
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tietojen pohjalta tehtyyn riskiluokitteluun. Riskiluokittelu on perustunut herkkien kohteiden
etäisyystietoihin (pohjavesialueella, asutus alle 30 m, vedenottamo alle 200 m ja vesistö alle 100
m), jotka karttaohjelma on tuottanut.
Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida JASKA-hankkeen vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden
arviointi tehdään siten, että siinä vastataan öljysuojarahaston hallituksen tarjouspyynnössä
esittämiin kysymyksiin:
─

Miten hyvin öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostuskustannuksiin myöntämät korvaukset
ovat vastanneet yleiseen tarpeeseen kunnostaa öljypilaantuneita kohteita?

─

Miten korvaukset ovat kohdistuneet ympäristönsuojelun kannalta merkittäviin kohteisiin?

─

Missä määrin öljysuojarahaston päätöksenteossa ovat ympäristönsuojelun ohella
painottuneet muut tekijät, kuten esim. kunnostamisen kohtuuttomuus kiinteistön nykyiselle
haltijalle?

─

Öljysuojarahastosta annetun lain 15 §:n lisäksi rahaston päätöksentekoa ohjaa rahaston
korvauskäytäntö; onko ratkaisu toimiva ja missä määrin on tarvetta muutoksiin?

─

Öljysuojarahaston korvauksen saamisen edellytyksenä on kiinteistön omistajan
sitoutuminen korvauksen takaisin maksamiseen, jos kiinteistö myydään 10 vuoden
kuluessa kunnostamisesta. Mikä on ollut säännöksen vaikutus kohteiden valikoitumiseen
kunnostettavaksi rahaston varoin; takaisinperintämahdollisuus yleisesti ja toisaalta
määräajan pituus?

─

Mihin seikkoihin ELY-keskusten tulisi kiinnittää erityistä huomiota antaessaan
öljysuojarahastolle lausuntoa kiinteistön kunnostamistarpeesta, jotta lausunto parhaiten
palvelisi rahaston päätöksentekoa?

─

Miten
JASKA-hankkeen
nykyinen
palveluntuottamisen
malli
toimii
(mm. kustannustehokkuus, hankintalainsäädäntö ja kilpailutus, oikea kohteen
kunnostusmenetelmä, kunnostustyön laatu, kokonaisedullinen lopputulos) ja miten sitä
voitaisiin kehittää?

─

Miten ELY-keskukset ovat onnistuneet ohjaamaan
merkityksellisiä kohteita JASKA-hankkeeseen?

ympäristönsuojelun

kannalta

Selvityksen toteutti Ramboll Finland Oy:n työryhmä, johon kuuluivat FT Joonas Hokkanen, FM
Kimmo Järvinen, DI Heikki Savikko ja OTM Tomi Rinne. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat
Frey Nybergh Öljysuojarahastosta, ympäristöministeriöstä Merja Huhtala ja Kati Leskinen sekä
Kuntaliitosta Vesa-Pekka Tervo. Ohjausryhmä kokoontui työn aikana 4 kertaa. Selvityksen
loppuraportti luovutettiin ohjausryhmälle 2.10.2018.
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2.

ARVIOINNIN KOHDE
Arvioinnin kohteena on määräaikainen öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostushanke JASKA
isännättömien öljyllä mahdollisesti pilaantuneiden kohteiden kunnostustarpeen selvittämiseksi ja
kunnostamiseksi, joka jatkaa SOILI -ohjelman viitoittamalla tiellä.
Syyskuussa 2012 Öljyalan Palvelukeskuksen kanssa tehty kolmivuotinen sopimus hankkeen
projektinhallintapalveluista on jatkunut toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus päättyy
31.12.2018, koska Palvelukeskus on irtisanonut sopimuksen, kun yhtiön omistava Öljy- ja
biopolttoaineala ry lopettaa toimintansa
ja
Öljyalan
Palvelukeskus
Oy
lakkautetaan.
Valtakunnallisen pilaantuneiden maaalueiden
riskienhallintastrategian
(ympäristöministeriö 2015) mukaan
öljyllä
pilaantuneiden
alueiden
tutkimisessa
ja
kunnostamisessa
käytetään hyväksi öljysuojarahaston
rahoitusjärjestelmää
ja
kunnostushanketta. Öljysuojarahastosta
rahoitettavien kohteiden tulee kuitenkin
aina
täyttää
öljysuojarahastosta
annetun lain mukaiset edellytykset.
Öljysuojarahaston
hallitus
ohjaa
organisaation hoidettavaksi myös muita
kunnostushankkeita
(ESKO-kohteet).
Öljysuojarahaston kunnostushankkeet
muodostavat
osan
valtakunnallista
tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (20162040),
jota
koskevat
tehtävät
keskitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle
huhtikuussa
2016. Valtakunnallinen
tutkimus- ja kunnostusohjelma käyttää
hyväksi rahaston rahoitusjärjestelmää
ja JASKA-organisaatiota.

Kuva 2-1. JASKA -hankkeeseen kohdistettujen hakemusten
sijainnit

JASKA
-hankkeeseen
on
tullut
29.4.2018 mennessä hakemuksia 403
kohteesta (kuva 2-1). Hakemuksista
197
kohdetta
on
todettu
pilaantumattomaksi. Lopuista osa on
kunnostettu, kunnostus käynnissä tai
hakemus vielä käsittelyssä.

Vaikuttavuuden arviointi suoritetaan Bottom-up -menetelmällä, missä arvioinnin kohteen
muodostavat yksittäiset kunnostuskohteet ja niiden aikaansaaman vaikuttavuuden kautta peilataan
vaikuttavuutta koko JASKA-hankkeelle.
Hankkeen kaikki yhteenlasketut tutkimus- ja kunnostuskustannukset (10/2017) mennessä ovat
olleet 3,56 miljoonaa euroa (alv 0%).
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3.

ARVIOINNIN TOTETUTUS

3.1

Arvioinnin tavoitteet
Vaikuttavuuden arviointi suoritetaan seuraavien kriteerien mukaisesti:
1) Toimenpiteiden kohdistuminen ympäristönsuojelun kannalta merkittäviin kohteisiin,
2) puhdistustoimenpiteiden laatu,
3) puhdistustoimenpiteiden kustannustehokkuus
4) puhdistustoimenpiteiden kokonaisedullisuus,
5) hankintalainsäädännön ja kilpailutuksen toteutuminen,
6) kohteen kunnostusmenetelmän soveltuvuus ja
7) päätöksenteossa ympäristönsuojelun ohella painotetut muut tekijät.
Kaikkien kriteerien kattava tarkastelu vastaa, mikä on ollut puhdistustoimenpiteiden vaikuttavuus
eli niiden vastaavuutta yleiseen tarpeeseen, joka on yksi keskeisimmistä arvioinnissa esitettävistä
kysymyksistä.

3.2

Arviointikehikko
Arvioinnin yhdenmukaisuuden varmistamiseksi arviointia varten luotiin kuvan 3-1 mukainen
arviointikehikko. Kehikossa on mukana JASKA -hankkeen kaikki toiminnan tasot, joilla toimintaa on
ollut. Kehikossa Öljysuojarahaston toimintaa tarkastellaan eri toimijoiden ja toimintojen kattavana
verkostomaisena kokonaisuutena kattaen sen keskeiset rakenteet ja vastuut. Kehikko kattaa
toimenpiteet poliittiselta tasolta, toimenpiteiden ja kohteiden valintaan sekä käytännön
puhdistustoimenpiteisiin. Kehikon avulla voidaan systemaattisesti arvioida toiminnan kattavuutta,
tehokkuutta, toimivuutta ja tätä kautta sen vaikuttavuutta. Samalla voidaan tarkastella
vaikuttavuuden lisäksi päätöksenteon ohjausta ja kehittämistä mm. tarjouspyynnön mukaisin
asioihin kuten, mihin seikkoihin ELY-keskusten tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota
antaessaan öljysuojarahastolle lausuntoa kiinteistön kunnostamistarpeesta.
Esitetyn arviointikehikon voi luoda monin eri tavoin, mutta sen keskeinen merkitys on se, että
vaikuttavuuden arviointi tapahtuu kehikkoa hyödyntäen systemaattisesti ja vastaa kaikkiin
arvioinnin tavoitteena oleviin kysymyksiin ja mahdollistaa näin JASKA -hankkeen
kokonaisvaikuttavuuden kuvaamisen.

Kuva 3-1. Arviointikehikko
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Kehikossa esitetyt eri toiminnan tasot ja arvioinnin kohteet ovat tiivistetysti seuraavat:
Puhdistaminen
Puhdistaminen
kuvaa
hankkeen
konkreettisen
tekemisen
tasoa
eli
hankekohtaisia
puhdistustoimenpiteitä. Tällä tasolla voidaan tarkastella vaikuttavuutta arvioimalla, miten tehdyt
puhdistukset ovat onnistuneet, ovatko valitut menetelmät olleet oikeat sekä mikä on ollut toiminnan
kustannustehokkuus.
Tavoitetaso
Tavoitetaso kuvaa hankkeen konkreettiselle tekemiselle eli puhdistustoimenpiteille asetettuja
tavoitteita.
Tällä
tasolla
vaikuttavuutta
voidaan
tarkastella
arvioimalla,
miten
puhdistustoimenpiteille on asetettu tavoitteita sekä miten asetetut tavoitteet on saavutettu.
Laatutaso
Laatutaso kuvaa niin hankkeen konkreettisen tekemisen tasoa hanketoiminnassa kuin myös
toimeenpanevaa toimintaa. Laatutasolla vaikuttavuutta arvioidaan hanketoiminnan näkökulmasta
tarkastelemalla, mikä on ollut puhdistustoimenpiteiden laatu ja miten se on säilynyt ajallisesti
tarkasteltuna. Toimeenpanevan toiminnan näkökulmasta laatutasolla arvioidaan, miten tehdyt
toimenpiteet ovat kohdistuneet ympäristönsuojelun kannalta merkittäviin kohteisiin sekä olisiko
kunnostuksille ollut todellisuudessa tarvetta.
Hanke ja toimenpidevalinta
Hanke ja toimenpiteiden valintataso kuvaa miten JASKA-hankkeen nykyinen palveluntuottamisen
malli toimii. Hankkeiden indikaattoreina käytetään hankintalainsäädännön ja kilpailutuksen
toteutumista, kohteen kunnostusmenetelmän soveltuvuutta ja kokonaisedullisuutta. Lisäksi tällä
tasolla tarkastellaan missä määrin öljysuojarahaston päätöksenteossa ovat ympäristönsuojelun
ohella painottuneet muut tekijät, kuten esim. kunnostamisen kohtuuttomuus kiinteistön nykyiselle
haltijalle. Edelleen tällä tasolla tarkastellaan miten kiinteistöt ovat sitoutuneet 10 vuoden
myyntirajoitteeseen ja mikä on ollut säännöksen vaikutus kohteiden valikoitumiseen
kunnostettavaksi rahaston varoin (takaisinperintämahdollisuus yleisesti ja toisaalta määräajan
pituus). Tällä tasolla tarkastella myös minkälaisten kohteiden hakemukset on hylätty? Löytyykö
niistä yhteisiä piirteitä ja olisiko JASKA-hankkeella saatu parempaa / huonompaa vaikuttavuutta,
jos nyt hylättyjä kohteita olisi ollut mukana?
Ohjaustaso
Ohjaustaso pitää sisällään toimintaa kontrolloivan sekä rahoituksesta ja seurannasta vastaavat
tahot. Ohjaustasolla toimii Öljysuojarahasto ja Ympäristöministeriö. Tyypillisesti ohjaustasolle
näyttäytyvät tavoitetason sekä hanke ja toimenpidevalinta -tason vaiheet.
Strateginen suunnittelutaso
Strateginen suunnittelutaso on suhteellisen yleinen taso, joka tarkentaa poliittiselta ja hallinnon
ylimmältä tasolta tulevia yleisiä linjauksia ja ohjeistaa tämän pohjalta alemman tason toimijoita.
Tämä taso kuvastaa mm. miten hyvin öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostuskustannuksiin
myöntämät korvaukset ovat vastanneet yleiseen tarpeeseen kunnostaa öljypilaantuneita kohteita
ja missä määrin öljysuojarahaston päätöksenteossa ovat ympäristönsuojelun ohella painottuneet
muut tekijät, kuten esim. kunnostamisen kohtuuttomuus kiinteistön nykyiselle haltijalle.
Poliittinen taso
Poliittinen taso määrää, minkä verran resursseja suunnataan millekin hankealueelle. Tällä tasolla
määritellyt teemat kohdennetaan tarkemmiksi kokonaisuuksiksi strategisella suunnittelutasolla.
Arviointikehikon mukaisesti kaikkien kriteerien kattava tarkastelu vastaa, mikä on ollut
puhdistustoimenpiteiden vaikuttavuus eli niiden vastaavuus yleiseen tarpeeseen. Hankkeen
valintatasolla ratkaistaan yleinen tarve, sillä yleisen tarpeen olemassaolo harkitaan
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tapauskohtaisesti. Yleiselle tarpeelle ei ole yleispäteviä kriteereitä (HE 179/1975 II s. 12), mutta
öljysuojarahastolaissa (1406/2004) sekä valtionavustuslaissa (688/2001) tarpeen soveltaminen on
tarkennettu. Viimesijaisiin keinoihin luokiteltava maksu on yleistä tarvetta palveleva välttämätön
valtionavustus, jolla pyritään poistamaan öljyn pilaamasta maaperästä aiheutunut epäkohta. Näin
voidaan katsoa, että tarkastelussa valitut kriteerit vastaavat kysymykseen, mikä on ollut
puhdistustoimenpiteiden vaikuttavuus eli kuinka hyvin suoraan tai harkinnanvaraisesti maksettavat
korvaukset ovat vastanneet yleiseen kunnostustarpeeseen, kun otetaan öljysuojarahastolain ja
valtionavustuslain lisäksi huomioon ympäristönsuojelulain (527/2014) maaperän ja pohjavesien
pilaamiskiellot ja puhdistamisvelvollisuudet sekä ympäristövahinkolaki (737/1994) ja muu
korvauslainsäädäntö.

3.3

Arviointiaineisto
Arviointiaineistona ovat kohdekohtaiset tiedot. Kaikista kohteista (403 kohdetta) saatiin käyttöön:
─

Kohdenumero

─

Kohteen osoite

─

Järjestysnumero

─

Hakemus jätetty (pvm)

─

Historiaselvitysvalmistunut (pvm)

─

Konsulttitarjouspyyntö (pvm)

─

Perustutkimusraportin valmistumisen (pvm)

─

Onko kohde pilaantumaton (kyllä/ei)

─

Ely:n lausunto annettu (pvm)

─

Toisen vaiheen sitoumus (pvm)

─

ÖSR tilanne (hyväksynyt loppuun/ hylännyt/ kesken)

─

Kunnostussuunnitelma (pvm)

─

Urakkatarjouspyyntö (pvm)

─

Toinen urakkatarjouspyyntö (pvm)

─

Urakoitsija

─

Kunnostuksen aloitus (pvm)

─

Kunnostustapa (massavaihto/in situ/ massavaihto + in situ)

─

Loppuraportti (pvm)

─

Loppuraportti hyväksytty (pvm)

─

Luovutus (pvm)

─

Massa arvio (m3)

─

Massa toteutunut (m3)

─

Konsultti
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Saatujen tietojen pohjalta jokainen JASKA-kohde vietiin paikkatietoon, jolloin kohdekohtaisesti
pystyttiin mallintamaan:
─

Asuin- tai toimitilarakennukset 50 m säteellä (kpl)

─

Etäisyys lähimpään asuin tai toimitilarakennukseen (m)

─

Tuotanto tai muut rakennukset 50 m säteellä (kpl)

─

Etäisyys lähimpään tuotanto- tai muu rakennukseen (m)

─

Etäisyys lähimpään luonnonsuojelualueeseen (m)

─

Etäisyys lähimpään jokeen (m)

─

Etäisyys lähimpään järveen (m)

─

Etäisyys lähimpään Natura 2000-kohteeseen (m)

─

Etäisyys lähimpään suojeltuun koskeen, jokeen tai valuma-alueeseen (m)

─

Etäisyys lähimpään pohjavesi alueeseen (m)

─

Pohjavesi alueen luokka (Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue/ Vedenhankintaa
varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen/ Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue/ Muu vedenhankintakäyttöön
soveltuva pohjavesialue/ Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka
pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen)

Edellä esitettyjen aineistojen lisäksi vaikuttavuuden arvioinnissa aineistona käytettiin
kohdekohtaisia asiakirjoja. Kohdekohtaiset asiakirjat eivät olleet käytettävissä kaikista kohteista,
joten JASKA-hankkeen kohteet luokiteltiin 6 ryhmään sekä käsittelyssä olevat hakemukset rajattiin
tarkastelun
ulkopuolelle.
Luokittelun
jälkeen
kohdekohtaiset
asiakirjat
pyydettiin
satunnaisotannalla poimituista kohteista ryhmittäin taulukon 3-1 mukaisesti. Otosten koko
ryhmittäin määriteltiin keskihajonnan ja keskivirheen avulla, koska tarkasteltavat kohteet ja niiden
herkkyys ja pilaantuneisuus eivät noudata perinteisiä jakaumia. Otannan riittävyys on osoitettu
tarkemmin kappaleessa 4.
Taulukko 3-1. JASKA-kohteiden luokittelu, satunnaisotannalla poimittujen kohteiden määrät sekä pyydetyt
asiakirjat.

Ryhmän
numero

Ryhmä

Todellinen
määrä

Otos

Asiakirjat

1

Hakemukset
hylätty/jätetty kesken

8

8

Päätös miksi hylätty/jätetty
kesken

-

Hakemus käsittelyssä

38

0

Ei mitään

197

35

Perustutkimusraportit liitteineen

6

6

Perustutkimusraportit liitteineen
ja ÖSR hylkäyspäätös

35

15

Perustutkimusraportti/ Pimailmoitus, uusin asiakirja

33

20

Pima-ilmoitus ja
kunnostussuunnitelma liitteineen

86

40

Loppuraportti ja Pima-ilmoitus
liitteineen, täydennetään
tarvittaessa muilla asiakirjoilla

2
3
4

5

6

Hyväksytty, tutkittu,
pilaantumaton
Hyväksytty, tutkittu,
pilaantunut, ÖSR
hylännyt
Hyväksytty, tutkittu,
pilaantunut, ei ÖSR
päätöstä
Hyväksytty, tutkittu,
pilaantunut, ÖSR
hyväksynyt,
loppuraportti kesken
Hyväksytty, tutkittu,
pilaantunut, ÖSR
hyväksynyt,
loppuraportti valmis
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Edellä esitettyjen arviointiaineistojen lisäksi JASKA-hankkeen vaikuttavuudenarviointiaineistoa
täydennettiin kilpailutusasiakirjoilla, sähköisellä kyselyllä sekä tarkentavilla haastatteluilla.
Keskeiset JASKA-hankkeeseen liittyvät sidosryhmät tunnistetiin ja luokiteltiin seuraaviin luokkiin:
─

Projektin johto

─

Konsultit

─

Mahdolliset konsultit

─

Urakoitsijat In situ, jotka ei ole tehnyt JASKA-hankkeita

─

Urakoitsijat, jotka tekevät JASKA-hankkeita

─

ELY-keskukset

─

Öljysuojarahasto

─

Ympäristöministeriö

Kaikille tunnistetuille tahoille lähetettiin ensin sähköinen kysely ja perään tehtiin tarvittaessa
tarkentavat haastattelut puhelimitse. Kyselyiden ja haastatteluiden kohteet käytiin läpi yhdessä
ohjausryhmän kanssa.

3.4

Arviointiaineiston käsittely
Edellä kuvatun arviointiaineiston pohjalta saatiin selvitettyä kaikista kohteista:
─

Prosessin eteneminen aikataulullisesti

─

Paikkatieto

─

Etäisyys lähimpään:

─

o

Tuotanto tai muuhun rakennukseen

o

Asunto ja toimitilarakennukseen

o

Luonnonsuojelukohteeseen ml Natura 2000 kohteet

o

Vesistöön (joki, järvi)

o

Pohjavesialueeseen ml. pohjavesialueen luokka

50 metrin säteellä
o

Rakennusten määrä (asunto ja toimitilat sekä tuotanto)

─

arvio pilaantuneen maa-aineksen määrästä

─

puhdistetun maa-aineksen määrä

─

Puhdistustapa (in situ/mv/molemmat)

─

Konsultti ja urakoitsija

Tämän pohjalta saatiin muodostettua jokaiselle JASKA-kohteelle herkkyysindeksi kaavalla:
Herkkyysindeksi = Asuin- tai toimitilarakennukset 50 m säteellä (0 – 2 pistettä) + Etäisyys
lähimpään asuin tai toimitilarakennukseen (0 - 2 pistettä) + Etäisyys lähimpään
luonnonsuojelualueeseen (0 - 2 pistettä) + Etäisyys lähimpään pintaveteen (0 - 2 pistettä) +
Etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen (0 - 4 pistettä) X Pohjavesialueluokka (1 - 3 pistettä)
Muuttujien pisteytyksen perusteet ja niiden painotukset on esitetty taulukossa 3-2. Tarkasteltujen
muuttujien pisteytys on asiantuntija-arvio, jonka avulla voidaan tunnistaa, kuinka ympäristön
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kannalta herkästä kohteesta on kyse. Käytetty pisteytys palvelee vain tätä vaikuttavuusarviointia
ja sen soveltaminen muissa yhteyksissä edellyttää käytettyjen rajojen ja painotusten tarkistusta.
Käytetty herkkyysarviointi vastaa kohteiden valinnassa JASKA-hankkeeseen käytettyjä
herkkyyskriteereitä (pohjavesialueella, asutus alle 30 m, vedenottamo alle 200 m ja vesistö alle
100 m), mutta on yksityiskohtaisempi.
Taulukko 3-2. Ympäristönsuojelun kannalta vaikutusalueen herkkyyden määrittelyn pisteytykset ja painotukset.

HERKKYYS
Pisteet

RAJAT
0
pieni

1
kohtalainen

2
suuri

Painoarvo

0

1-5

>5

1

Etäisyys lähimpään asuin tai
toimitilarakennukseen (m)

>100

100

10

1

Etäisyys lähimpään
luonnonsuojelualueeseen (m)

>500

500

10

1

Etäisyys lähimpään pintaveteen (m)

>500

500

10

1

Etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen
(m)

>500

500

1

2

Pohjavesialueluokka (pisteet 1, 2, ja 3)

III

II

I

1

Asuin- tai toimitilarakennukset 50 m
säteellä (kpl)

Ympäristösuojelullisen herkkyys kuvattiin kohteittain asteikolla 0 – 20, missä vähemmän herkkä
kohde on alle 5,5 pistettä, kohtalaisen herkkä kohde 5,5 – 11,5 pistettä ja erittäin herkkä kohde yli
11,5 pistettä.
Kohdekohtaisista
asiakirjoista
saatiin
arvioitua
vaikutuksen
suuruus
kohteiden
pilaantumattomuuden, haitta-ainepitoisuuksien, haitta-ainejakaumien sekä arvioitujen /
puhdistettujen maamassamäärien perusteella. Näiden pohjalta muodostettiin jokaiselle
satunnaisotannalla poimitulle JASKA-kohteelle, joista saatiin pyydetyt asiakirjat vaikutusindeksi.
Pilaantumattomat kohteet saivat arvon 5 ja pilaantuneille kohteille määritettiin vaikutusindeksi
kaavalla:
Vaikutusindeksi = Haitta-ainemäärä (2 – 6 pistettä) + C5 – C10 (1 – 3 pistettä) + C10 – C21
(0,5 – 1,5 pistettä) + C21 – C40 (0,25 – 0,75 pistettä) + Arvioitu puhdistustarve/puhdistettu määrä
(2 – 6 pistettä).
Muuttujien pisteytyksen perusteet ja niiden painotukset on esitetty taulukossa 3-3.
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Taulukko 3-3. JASKA-kohteiden vaikutuksen suuruuden määrittelyn pisteytykset ja painotukset.

VAIKUTUS
Pisteet

Pilaantumaton (kyllä / ei)

RAJAT
1
pieni

2
kohtalainen

3
suuri

Painoarvo

Kyllä = 5 pistettä
Ei = vaikutuksen suuruus määritellään

Haitta-ainemäärä (kg)

<50

50

500

2

C5 – C10 (%)

<25

25

50

1

C10 – C21 (%)

<25

25

50

0,5

C21 – C40 (%)

<25

25

50

0,25

<100

100

500

2

Arvioitu puhdistustarve / puhdistettu
määrä (m3)

JASKA-kohteista, joista saatiin yksityiskohtaiset tiedot ja asiakirjat käyttöön, kuvattiin kohteiden
vaikutuksen suuruus kohteittain asteikolla 5,0 – 17,25. Kohteen vaikutus oli pieni kohteissa, joissa
pisteet olivat alle 9 pistettä, kohtalainen kohteissa, joissa pisteet olivat 9,0 – 12,5 pistettä ja suuri
kohteissa, joissa pisteet olivat yli 12,5 pistettä.
Tarkastelemalla samanaikaisesti vaikutuksen suuruutta ja kohteen herkkyyttä saadaan kohteen
ympäristönsuojelullinen merkittävyys1 (kuva 3-2). JASKA-kohteiden ympäristönsuojelullinen
vaikuttavuus on suurempi mitä enemmän hankkeita on ympäristönsuojelullisesti merkittävissä
kohteissa.

Kuva 3-2. JASKA -kohteiden ympäristönsuojelullisen merkittävyyden määrittämiseksi käytetty ristiintaulukointi
menetelmä.

1

Mustajoki J., Marttunen M., Hokkanen J. 2015: Monitavoitearvioinnin ja ongelmien jäsentelymenetelmien hyödyntäminen ympäristövaikutusten
arvioinnissa.
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Edellä esitetyn aineiston käsittelyn lisäksi kilpailutusasiakirjoja sekä sähköisellä kyselyllä ja
tarkentavilla haastatteluilla kerättyä aineistoa analysoitiin dokumenttianalyysillä ja konsultin roundtable työskentelyssä. Dokumenttianalyysissä arvioinnin kohteena olevista asiakirjoista saatiin
tarvittavat perusaineistot, joiden pohjalta voitiin muodostaa kuva vaikutuksista ja
vaikutuslogiikasta, mitä kautta JASKA-hankkeen vaikuttavuus syntyy.
Round table -työskentelyssä analysoitiin edelleen dokumenttianalyysillä sekä kyselyillä ja
haastatteluilla saadut vastaukset. Työskentelyn pohjalta laadittiin arviointitulokset ja kuvaus
toiminnan vaikuttavuudesta. Arviointikehikon mukaisten tasojen arvioinnit koottiin yhteen, jonka
jälkeen tulokset oli mahdollista luokitella toimenpiteisiin, joilla vaikuttavuus on ollut vahvaa (vihreä
väri), tai vaikuttavuudeltaan vähäisempää (keltainen ja punainen väri).
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4.

ARVIOINNIN TULOKSET

4.1

JASKA-kohteet Suomessa
JASKA-kohteita on ollut kattavasti eri puolilla Suomea, painottuen erityisesti väestökeskittymiin
(kuva 4-1). Poikkeuksen muodostavat kuitenkin Keski-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Savon ELYkeskuksien alueet, joilla on selkeästi vähemmän kohteita, kuin muiden ELY -keskusten alueilla.

Kuva 4-1. Kaikki JASKA -hankkeen kohteet jaoteltuna pilaantuneiksi ja pilaantumattomiksi ELY-keskusalueittain
29.4.2018 asti.

Hakemuksen jättöpäivämäärän ja kohteen luovuttamispäivämäärän välillä on mennyt keskimäärin
16 kuukautta. Aikaa on kulunut 55 vuorokaudesta 4,5 vuoteen (kuva 4-2). Poikkeuksellisen
nopeasti läpi menneet kohteet on pääosin todettu jo historiaselvityksen yhteydessä
pilaantumattomiksi tai hakemukset on vedetty pois JASKA-hankkeesta. Poikkeuksellisen pitkään
käynnissä olleissa hankkeissa on mm. käytetty puhdistusmenetelmänä in situ -puhdistusta, jolloin
ajallinen kesto on merkittävästi pidempi kuin massanvaihtokohteissa tai kiinteistön omistajan tai
-haltijan kanssa on käyty neuvotteluita täyttääkö kohde öljysuojarahastosta annetun lain 15 §
mukaiset korvattavuuden edellytykset.
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Kuva 4-2. Luovutetut JASKA -hankkeen kohteet jaoteltuna läpimenoajan (vrk) mukaan ELY-keskusalueittain.
(aineisto sisältää kohteet 29.4.2018 asti).

4.2

Ympäristönsuojelullinen vaikuttavuus
Ympäristönsuojelullinen vaikuttavuus saatiin arvioimalla aiemmin esitetyn mukaisesti JASKAkohteiden ympäristön herkkyyttä ja vaikutuksen suuruutta. Tarkasteltaessa JASKA-kohteiden
maantieteellistä sijaintia sekä pohjavesialueita Suomessa (kuva 4-3) nähdään, että suurin osa
kohteista sijoittuu lähelle pohjavettä tai pohjavesialueiden päälle. Kohteiden herkkyysindeksiä
määriteltäessä pohjavesialueluokalle ja etäisyydelle lähimpään pohjavesialueeseen annettiin
selkeästi suurin painoarvo, mutta herkkyysindeksissä huomioidaan myös muut tekijät, kuten asuintai toimitilarakennukset 50 m säteellä, etäisyys lähimpään asuin- tai toimitilarakennukseen,
etäisyys lähimpään luonnonsuojelualueeseen ja etäisyys lähimpään pintaveteen.

13/36

JASKA-hankeen vaikuttavuuden arviointi

Kuva 4-3 JASKA kohteet ja pohjavesialueet (pohjavesialueet sinisellä)

Kohteiden herkkyysindeksien mukaan (kuvattu kpl 3.4) noin 18 % sijoittuu ympäristönsä kannalta
erittäin herkille alueille, noin 12 % on kohtalaisen herkillä alueilla ja noin 70 % kohteista on
ympäristönsuojelullisesti vähemmän herkillä alueilla (taulukko 4-1). kuvassa 4-4 on esitetty
tarkemmin yksittäisten kohteiden sijoittuminen herkkyydeltään erilaisille alueille ja paljonko
kohteita on erityyppisillä alueilla.
Taulukko 4-1 Kohteiden ympäristöllinen herkkyys.

Herkkyys
Vähemmän herkkä

Määrä, kpl
280

Kohtalaisen herkkä

49

Erittäin herkkä

74
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Kuva 4-4. Herkkyyspisteiden jakauma koko aineistossa (403 kohdetta), otoksessa (124 kohdetta) ja kohteissa
joista on vaikutuksen suuruus tiedossa (273 kpl). Ympäristösuojelullinen herkkyys on määritelty asteikolla
0 – 20, missä vähemmän herkkä kohde on alle 5,5 pistettä, kohtalaisen herkkä kohde 5,5 – 11,5 pistettä ja
erittäin herkkä kohde yli 11,5 pistettä.
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Kuvan 4-4 mukaisesti ympäristöllisen herkkyyden jakaumat ovat samanlaiset tarkasteltaessa koko
aineistoa, otosta tai kohteita, joiden vaikutuksen suuruus tiedetään. Satunnaisotos on näin riittävän
kattava ja se edustaa hyvin koko aineistoa. Kuvasta 4-4 nähdään myös, että suurin osa JASKAkohteista sijoittuu vähemmän herkille alueille.
Kohdekohtaisten massamääräarvioiden ja -toteumien sekä kohteiden herkkyyden perusteella
(kuvat 4-5 ja 4-6) kohteet, joissa on arvioitu tai todettu olevan paljon puhdistettavaa, ovat pääosin
vähemmän herkillä alueilla. Aineistosta nähdään myös, että kohteista puhdistetut massamäärät
ovat olleet varsin pieniä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, alle 400 m3.

Kuva 4-5. Arvioitu pilaantuneen maa-aineksen määrä m3 herkkyydeltään erilaisissa kohteissa (yksi piste vastaa
kohdetta).
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Kuva 4-6 Kunnostettu pilaantuneen maa-aineksen määrä m3 herkkyydeltään erilaisissa kohteissa.

Määrittämällä vaikutuksen suuruusindeksi kohteista, joista oli käytettävissä riittävä aineisto
vaikutuksen suuruuden määrittämiseen (273 kpl), niin noin 87 %:ssa näistä kohteista vaikutuksen
suuruus on pieni tai kohde on pilaantumaton, noin 7 %:ssa vaikutuksen suuruus on kohtalainen ja
noin 6 %:ssa vaikutuksen suuruus oli suuri (taulukko 4-2 ja kuva 4-7).
Taulukko 4-2. Ohjelmassa olevien kohteiden pilaantumisen suuruus. Aineisto sisältää otoksella poimitut kohteet
sekä pilaantumattomiksi todetut kohteet.

Vaikutus

Määrä, kpl

Pieni

237

Kohtalainen

19

Suuri

17
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Kuva 4-7. Kohdekohtainen vaikutuksen suuruus otoksessa punaisella sekä tilastollisesti arvioitu koko aineiston
jakautuminen (perusjoukon estimaatti) vihreällä. Vaikutus oli pieni, jos pisteet olivat alle 9 pistettä, kohtalainen
jos pisteet olivat 9,0 – 12,5 pistettä ja suuri jos pisteet olivat yli 12,5 pistettä. Kohteet joiden pisteet ovat 5, ovat
pilaantumattomia.

Tarkastelemalla ainoastaan pilaantuneiksi luokiteltuja kohteita (kuva 4-8), niin vaikutuksen suuruus
kohteissa noudattaa varsin hyvin normaalijakaumaa ja otos edustaa erittäin hyvin kaikkia
pilaantuneiksi luokiteltuja JASKA-kohteita. Pilaantuneista kohteista noin 52 %:ssa vaikutuksen
suuruus on pieni, 26 %:ssa vaikutus on kohtalainen ja 22 %:ssa vaikutus on suuri.

Kuva 4-8. Pilaantuneiden kohteiden vaikutuksen suuruus otoksessa punaisella sekä tilastollisesti arvioitu
kaikkien pilaantuneiden kohteiden jakautuminen (perusjoukon estimaatti) vihreällä. Vaikutus oli pieni, jos
pisteet olivat alle 9 pistettä, kohtalainen jos pisteet olivat 9,0 – 12,5 pistettä ja suuri jos pisteet olivat yli 12,5
pistettä. Kohteet joiden pisteet ovat 5, ovat pilaantumattomia.
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Tarkasteltaessa samanaikaisesti kohteiden herkkyyttä ja vaikutusten suuruutta (kuva 4-9 ja
taulukko 4-3) valtaosa kohteista on joko vähemmän herkillä alueilla ja vaikutukseltaan pieniä tai
kohtalaisia. Kuvassa 4-9 esitetyt pisteet menevät osittain päällekkäin, minkä vuoksi kuvaa tulee
tarkastella yhdessä taulukon 4-3 kanssa. Ympäristönsuojelullisen vaikuttavuuden kannalta JASKAhankkeen on sitä parempi, mitä useampi kohteista sijoittuu lähemmäksi kuvan 4-9 mukaisen
kaavion oikeaa ylänurkkaa. Silloin kohteen vaikutus ja herkkyys ovat suurempia ja saavutettava
vaikuttavuus on näin ollen myös suurempi. Kuvassa 4-9 kohdetutkimuksissa pilaantumattomiksi
määritellyt kohteet ovat kaavion pohjalla.

Kuva 4-9. Kohteiden herkkyyden ja vaikutuksen suuruus. Osa pisteitä (=kohteet) on päällekkäin.

Kaikkien Jaska -hankkeessa mukana olleiden kohteiden ympäristönsuojelullinen vaikuttavuus on
ollut pientä 75 %:ssa kohteista, noin 22 %:ssa kohteista vaikuttavuuden suuruus on kohtalainen
ja noin 3 %:ssa suuri (taulukko 4-3).
Taulukko 4-3. Kohteiden vaikuttavuuden suuruus.

Vaikuttavuus

Määrä, kpl

Pieni

206

Kohtalainen

60

Suuri

7

Rajaamalla
vaikuttavuuden
tarkastelusta
pois
pilaantumattomat
kohteet,
joissa
kunnostustoimenpiteitä ei ole tehty, niin vaikuttavuus on ollut kokonaisuutena ympäristön
suojelullisesta näkökulmasta kohtalaista. Ilman pilaantumattomia kohteita noin 58 %:ssa kohteista
vaikuttavuuden suuruus on pieni, noin 32 %:ssa kohtalainen ja noin 10 %:ssa suuri.

4.3

Toimenpiteiden laadun vaikuttavuus
Toimenpiteen laatua arvioitiin sen perusteella, miten tavoiteltu puhdistustaso savutettiin. Lisäksi
tarkasteltiin tutkimusvaiheessa arvioidun massamäärän ja todellisen puhdistetun massamäärän
eroja, joka kuvaa kohdesuunnittelusta vastaavan konsultin tekemän arvion luotettavuutta.
Saavutetussa puhdistustasossa on huomioitava, että kohteet kattavat pääsääntöisesti vain öljyllä
pilaantuneet alueet. Osa kohteista on tarkastettujen asiakirjojen perusteella luokiteltu “ei
puhdistustarvetta”/”pilaantumaton”, vaikka kohteeseen on jäänyt muita haitta-aineita kuin öljyjä.
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JASKA-hankkeen kohteista 86:ssa kunnostus on saatettu loppuun. Näistä kohteista otokseen kuului
39 kappaletta. Otoksessa mukana olevissa loppuunsaatetuissa kohteissa kunnostustavoite
saavutettiin 28 kohteessa eli noin 70 %:ssa kohteista. Kohteissa, joissa pima-päätöksen mukaisia
puhdistustavoitteita ei saavutettu, tehtiin kuitenkin riskinarvio, jossa todettiin lisäpuhdistukset
tarpeettomiksi. Kohteissa, joissa puhdistustavoitteita ei saavutettu, haitta-aineita jäi mm.
rakennusten ja teiden alle. Nämä kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti ympäristön kannalta
vähemmän herkillä alueilla. Kaikissa erityisen herkissä kohteissa saavutettiin pima-päätöksen
mukaiset puhdistustavoitteet (kuva 4-10).

Kuva 4-10. Puhdistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen otoksen kohteissa.

Vaikka arvioitujen ja toteutuneiden massamäärien erotus on ollut prosentuaalisesti suuri, on se
kohteiden pienuuden vuoksi ollut kuitenkin massamääräisesti pientä (kuva 4-11). Keskimäärin
massamääräarviot poikkeavat toteutuneesta määrällisesti noin 93 m3 ja prosentuaalisesti noin
75 %. Loppuunsaatetuissa kohteissa 37 %:ssa massamääräarvio on ollut pienempi kuin toteutunut
ja 59 %:ssa kohteista massamäärä on ollut suurempi kuin toteutuma. Kaikista loppuun saatetuista
kohteista noin 4 %:ssa massamäärätoteuma ja arvio ovat olleet yhtä suuria.
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Kuva 4-11. Arvioidun ja toteutuneen massamäärän erotus herkkyydeltään erilasissa kohteissa (positiivinen
lukuarvo tarkoittaa, että toteuma oli arvioitua massamäärää suurempi ja negatiivinen lukuarvo tarkoittaa, että
arvio oli toteutunutta massamäärää suurempi).

Toteutuneiden ja arvioitujen kunnostuskustannusten erot ovat myös olleet JASKA -hankkeessa
varsin pieniä (kuva 4-12). Euromääräisesti tarkasteltuna hintojen toteumat ja arviot poikkeavat
toisistaan noin 6 500 € ja prosentuaalisesti noin 34 %. Loppuunsaatetuissa kohteissa 41 %:ssa
kustannusarvio on ollut suurempi kuin toteutuneet kustannukset ja 59 %:ssa kohteista toteutuneet
kustannukset ovat olleet suuremmat kuin kustannusarvio.
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Kuva 4-12. Arvioidun ja toteutuneen kunnostuksen hinnan erotus herkkyydeltään erilasissa kohteissa
(positiivinen lukuarvo tarkoittaa, että toteuma oli arvioitua hintaa suurempi ja negatiivinen lukuarvo tarkoittaa,
että arvio oli toteutunutta hintaa suurempi).
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4.4

Kustannustehokkuus ja kokonaisedullisuus
Toteutuneet kustannukset tiedettiin loppuunsaatetusta 46 kohteesta. Näiden 46 kohteen
kustannukset (ilman hallintokuluja) ovat olleet yhteensä 1 247 156 € (alv 0 %). Pilaantunutta
maata näissä kohteissa on puhdistettu yhteensä noin 9 950 tonnia. Puhdistettuun massamäärää on
laskettu sekä massanvaihdolla että in situ-kunnostuksella puhdistetut maan ja määrät perustuvat
loppuraportissa ilmoitettuilmoitettuihin lukuihin. Tämän perusteella keskimääräinen puhdistamisen
kustannus on noin 125 €/tonni. Kohteiden välillä on kuitenkin suuria eroja €/tonni hinnoissa. Tätä
havainnollistaa hyvin taulukossa 4-4 esitetty kustannusjaottelu kolmen tyyppisiin kohteisiin:
1) Kohteet, joissa kokonaiskustannukset ovat alle 20 000 € (alv 0 %)
2) Kohteet, joissa kokonaiskustannukset ovat 20 000 – 30 000 € (alv 0 %)
3) Kohteet, joissa kokonaiskustannukset ovat yli 30 000 € (alv 0 %)
Taulukko 4-4. Loppuunsaatettujen JASKA-kohteiden €/t kustannukset jaoteltuna eri kokoluokan kohteisiin.

kustannus €/t

Lajittelu,
kokonaishinta

Kohteiden lkm

109

14

yli 30 000

134

15

20 000 - 30 000

182

17

alle 20 000

Taulukon 4-4 mukaisesti puhdistuksen yksikköhinta (€/t) laskee sitä enemmän mitä suuremmat
kokonaiskustannukset ovat olleet. Tämä on täysin odotettu tulos, sillä JASKA-hankkeessa olevat
kohteet ovat varsin pieniä, jolloin puhdistuksen kustannukset ovat korkeita suhteessa puhdistettuun
massamäärään.
Kustannustehokkuutta arvioitiin myös käytettyjen panosten (€) suhteessa välillisiin
ympäristönsuojelullisiin hyötyihin, eli tarkastelemalla toteutuneita kustannuksia herkkyysindeksin
mukaisella luokittelulla (kuvat 4-13 ja 4-14).

Kuva 4-13. Loppuunsaatettujen kohteiden kokonaishinnat ja herkkyysindeksit.

23/36

JASKA-hankeen vaikuttavuuden arviointi

Kuva 4-14. Loppuunsaatettujen kohteiden €/t -hinnat ja herkkyysindeksit.

Kuvien 4-12 ja 4-13 perusteella nähdään, että kustannuksiltaan eri kokoluokan kohteita on niin
vähemmän herkillä kuin myös erittäin herkillä alueilla. Loppuunsaatetuista kohteista selkeästi pienin
osa kohdistuu kohtalaisen herkille alueille. Tarkastelemalla myös yksikköhintoja (€/t), nähdään että
vähemmän herkillä alueilla yksikköhinnat vaihtelevat huomattavasti enemmän kuin erittäin herkillä
alueilla. Kunnostuksen kokonaishinnan perusteella kohteet jakaantuvat varsin tasaisesti
kaikenlaisille alueille.

4.5

Hankintalainsäädännön ja kilpailutuksen toteutuminen
Öljysuojarahastosta öljysuojarahastolain perusteella maksettava harkinnanvarainen korvaus on
valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitettu valtiontuki, jolla on vain vähäinen merkitys kilpailulle.
Korvauksen maksaminen ei edellytä kilpailuttamista. Öljysuojarahasto on ympäristöministeriön
hoidossa oleva valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto.
Öljysuojarahasto kilpailuttaa omat kynnysarvon ylittävät ja muutkin hankintansa julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisesti. JASKA-hankkeiden
kilpailuttaja on Öljysuojarahaston valvovamana projektiorganisaationa Öljyalan Palvelukeskus Oy.
Öljyalan Palvelukeskus Oy:n käytäntöjen mukaisesti tutkimushankkeissa valintaperusteena on vain
kiinteä kokonaishinta. Tutkimuksiin voi sisältyä optio kunnostussuunnitelmasta kunnostuksen
hinta-arvioineen. Kunnostushankkeissa urakkamuoto on ilmoitettuihin massamääriin ja
työsuoritteisiin sidottu kiinteähintainen kokonaisurakka. In situ-kunnostuksissa on myös
kokonaisvastuurakentamisurakka (KVR), jossa kunnostuksen toteuttaja huolehtii myös
kunnostuksen suunnittelusta. Kunnostusten valintaperusteena on vain hinta.
Halvin hinta yksinomaisena hankintaperusteena on hankintalaissa säädetty hyväksyttävä
valintakriteeri. Kokonaistaloudellista edullisuutta ei tarkastella, mutta se mahdollistetaan joskus
vaihtoehtoisissa
tarjouksissa.
Tutkimusten
laatu
voi
heikentyä
eikä
valitulla
tutkimuspisteverkostolla
välttämättä
havaita
kaikkia
potentiaalisia
kunnostustarpeita.
Tutkimuspisteiden määrä ja muut tutkimusten laatutekijät jäävät tarjouspyynnön tekijän vastuulle.
Hinta kriteerinä ohjaa vähimmäisvaatimukset täyttäviin mahdollisimman halpoihin tutkimuksiin.
Myös kunnostussuunnitelmat sekä puhdistushankkeet voidaan tarjota pienimmällä mahdollisella
panostuksella, koska kokonaishinta ratkaisee. Puhdistushankkeissa kokonaishinta on sidottu
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massa- ja työmääriin, mutta hintariippuvuus on yksinomaan kvantitatiivinen. Tarkastelun
perusteella lain vaatimukset täyttyvät.
Kilpailutuksessa tutkimustarjoukset pyydetään suurimmilta konsulteilta sekä alueesta riippuen
paikallisilta konsulteilta sähköisesti, yhteensä noin 7-8 konsultilta. Aikaisemmin konsultteihin on
oltu myös yhteydessä puhelimitse ennen tarjouskyselyn lähettämistä ja tiedusteltu
tarjoushalukkuutta. Käytössä olleen aineiston perusteella tarjouksia on saatu keskimäärin 1-3 kpl
kohteesta riippuen. Tarjouspyynnöt kaikista kohteista lähetetään kuitenkin aina vähintään kolmelle
konsultille. Tarjous laaditaan lomakkeelle. Kokonaishintaan kuuluvat näytteenotto ja analysointi.
Tutkimusten tasossa ei ole suuria eroja, jos tarjouspyyntöjen kriteerit pysyvät samoina. Taulukossa
4-5 on esitetty JASKA-kohteet konsulttiyrityksittäin ja kuvassa 4-15 kohteiden maantieteelliset
sijainnit.
Taulukko 4-5. JASKA-kohteet konsulttiyrityksittäin.

Yritys

Tehdyt
tutkimukset

FCG

133

Ramboll

111

Pöyry
Konsultti valitsematta

95
46

Vahanen

8

Envineer Oy

6

Strandberg

3

Ympäristökonsultointi
Niemeläinen Oy

1

Suunnitteluyritysten tarjouksia jää tekemättä muodostuneen alhaisen hintatason vuoksi.
Hintatasoa pidetään niin alhaisena, ettei työtä voida tehdä riittävän kannattavasti, ellei kohteet ole
lähellä yritysten toimintapisteitä ja/tai toiminta-alueita. Tarjouksia ei ole jätetty tekemättä
tarjouspyyntöjen epäselvyyden ja/tai riskien johdosta. Tarjouspyynnöt ovat olleet teknisesti hyviä.
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Kuva 4-15. JASKA-kohteet konsulttiyrityksittäin.

Konsulttiyritysten JASKA-kohteiden jakautuminen maantieteellisesti nostaa esiin kysymyksen
kilpailutuksen toimivuudesta. Markkinat jakaantuvat maantieteellisesti varsin selvästi kolmen
eniten JASKA-kohteita tekevän yritysten välillä.
Urakkatarjouskyselyt massanvaihtokohteiden kunnostuksista lähetetään noin 7-12 urakoitsijalle.
Kaikkien kohteiden tiedot lähetetään kolmelle valtakunnalliselle urakoitsijalle ja lisäksi
tarjouspyynnön vastaanottajiksi valitaan paikallisia urakoitsijoita kohteen läheltä. In situ
urakkatarjouskyselyt
lähetetään
kaikille
potentiaalisille
Suomessa
urakoiville
toiminnanharjoittajille. Viimeisin kysely lähetettiin viidelle urakoitsijalle. Kunnostuksen hintaa
sisältyvät urakointi ja vastaanotto, mutta hinta muuttuu massa- ja työmäärien mukaan. Taulukossa
4-6 on esitetty JASKA-kohteet urakoitsijayrityksittäin ja kuvassa 4-16 kohteiden maantieteelliset
sijainnit.
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Taulukko 4-6. JASKA-kohteet urakoitsijayrityksittäin.

Yritys

Tehdyt
urakoinnit

Kauhajoen Kuljetus

42

Nordic Envicon

36

KVL-Tekniikka Oy

17

Maanrakennus Leivo Oy

5

Reino Hyvönen

4

Läänin Kuljetus Oy

1

JASKA-kohteissa toimivia urakoitsijoita on varsin vähän ja suurin massanvaihtoja tekevä urakoitsija
(Kauhajoen kuljetus) toimii koko Suomen kattavasti. Kaikki in situ -kunnostukset on tehty yhden
yrityksen toimesta (Nordic Envicon). In situ -kohteet koetaan muiden merkittävien toimijoiden
näkökulmasta liian pieninä heillä käytössä oleviin menetelmiin (laitteisto) ja resursseihin nähden.
Uusien menetelmien kehittyminen toisi mahdollisesti muitakin toimijoita in situ -puhdistukseen. In
situ -kohteissa käytetyissä KRV -sopimuksissa on monen toimijan näkökulmasta pienille kohteille
liian suuria riskejä.
Nykyisin JASKA -kohteita kunnostavat tahot ovat kehittäneet näille kohteille soveltuvia käytänteitä
ja pitävät toimintaa järkevänä. Tyypillisten kohteiden tarjoutuminen ja valinta yksinomaan hinnan
perusteella pidetään hyvänä. Sen sijaan vaikeammin kunnostettavissa kohteissa voisi laadullisia
kriteerejä urakoitsijan valinnassa käyttää. Urakoitsijoiden mukaan vaikeasti kunnostettavien
kohteiden tunnistus voisi tapahtua paremmin jo perustutkimusvaiheessa. Tämä koskee myös
pohjaveden kunnostustarvetta.
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Kuva 4-16 Kunnostuskohteet urakoitsijoittain

JASKA-hankkeen
palveluntuottamismalli
kilpailuttajan
näkökulmasta
on
teettäjälle
kustannustehokas, sillä kunnostushinnat on kilpailtu alas ja vain hinnalla on merkitystä
kilpailutuksessa. Toisaalta palveluntuottamismalli palvelee tarkoitustaan suhteellisen hyvin eli sillä
ei ole tarkoituskaan lisätä kustannuksia ilman perusteita. Kilpailutuksista tulevia valituksia ehkäisee
matala kate, mutta se voi madaltaa myös kunnostusten laatua.
Jatkossa kilpailutuksessa voisi huomioida mm. seuraavia asioita:
─

─

Laatukriteerit on ennalta annettu, mikä palvelee kansalaisten ja yhteisöjen yhdenvertaista
kohtelua sekä ehkäisee valituksia. Toisaalta hinnoitteluun voisi sopimuksessa lisätä
tavoitteiden (aikataulu, kunnostustaso tms.) ylittymisestä saatavia lisäkorvauksia kuitenkin
niin, että vähimmäislaatutaso ja valintakriteerit ovat tarjouspyynnöissä ja ne ylittävä
laatutaso ei vaikuta valintaan.
Kunnostustyön laatu on tasainen ja pyrkii vähimmäisvaikutuksiin. Laatua parantaisi, jos
tavoitteiden ylittämisestä saataisiin kannusteita. Mahdollisesti tarjoajia (ei tarjouksia) voisi
arvioida myös laatupistein aiemmin saavutettujen tavoitteiden, töiden aikataulujen tms.
perusteella, vaikka siinä piilee valitusmahdollisuus. Kannusteita voi olla myös sopimuksissa,
mm. jos tavoiteltu laatutaso ylitetään ja budjetti alitetaan, saa konsultti/urakoitsija
lisäkorvauksia.
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─

─

4.6

Kunnostusmenetelmä riippuu kohteesta ja in situ -tarjoajia on vain vähän.
Kunnostusmenetelmien diversiteettiin tulisi kiinnittää huomiota, koska uusiakin ratkaisuja
voidaan tarvita tulevaisuudessa. Valintakriteerien pitäisi olla silloin hieman joustavampia
(kokonaistaloudellinen edullisuus) ja innovointia kehittäviä.
Kunnostuksen toteuttamisen riskit pitää olla tilaajan kannettavissa, jos ne johtuvat muusta
kuin konsultista. Kilpailuttamista voi porrastaa perustutkimusten ja kunnostussuunnittelun
välille. Kannustimia voi olla eri vaiheille.

Kunnostusmenetelmän soveltuvuus
Puhdistusmenetelmän
soveltuvuutta
arvioitiin
asiantuntija-arvioin
selvittämällä,
miten
puhdistustavoitteet ovat toteutuneet eri menetelmillä sekä olisiko käytettävissä olevan aineiston
perusteella tullut valita toinen puhdistusmenetelmä. Jos asiantuntija-arvion perusteella olisi
jälkikäteen päädytty toiseen puhdistusmenetelmään, selvitettiin myös, miksi vaihtoehtoinen
menetelmä olisi ollut soveltuvampi JASKA-kohteeseen.
Loppuunsaatetuista kohteista, joista käytettävissä oli riittävä aineisto puhdistusmenetelmän
soveltuvuuden arvioimiseksi, yhdessäkään in situ -kohteessa kunnostustavoite ei täyttynyt (4 kpl).
Massanvaihtokohteista 7 kohteessa puhdistustavoitteet eivät täyttyneet ja 28 kohteessa
saavutettiin tavoitteeksi asetettu puhdistustaso. Kun määriteltyä puhdistustavoitteita ei saavutettu,
niin tehtiin erillinen riskinarviointi, jonka perusteella arvioitiin kohteen jatkopuhdistustarve. Kuvassa
4-16 on esitetty valittujen puhdistusmenetelmien kohdistuminen maantieteellisesti.

Kuva 4-17. Käytetyt puhdistusmenetelmät maantieteellisesti.
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4.7

Sitoutuneisuus
Sitoutuneisuutta tarkasteltiin arvioimalla, kuinka moni JASKA-ohjelmassa puhdistetuista kohteista
on sitoutunut asetettuihin rajoitteisiin kuten esimerkiksi 10 vuoden kiinteistön myyntikieltoon ilman
takaisinmaksuvelvoitetta.
Tähän mennessä JASKA-ohjelma on ollut 11 tapausta, joissa kohde on myyty ennen kuin 10 vuoden
määräaika tuli täyteen. Kaikki kohteet ovat kuitenkin haettu ja kunnostettu JASKA-hanketta
edeltäneessä Soili-ohjelmassa. Viidessä kohteessa Öljysuojarahaston hallitus on päätynyt siihen,
että kunnostuskustannuksia (23 000 €– 44 700 €) ei peritä takaisin. Harkinnassa on otettu
huomioon mm. hakijoiden korkea ikä (yli 70 v), pienet eläketulot, Soili-ohjelmaan hakemisen ja/tai
kohteen luovuttamisesta kulunut pitkä aika (tavallisesti yli 8 vuotta), kiinteistön myyntiin liittyvät
seikat.
Kuudessa kohteessa Öljysuojarahaston hallitus on päättänyt periä osan kunnostuskustannuksista
takaisin. Kunnostuskustannukset eri kohteissa ovat vaihdelleet 19 700 €:n ja 270 000 €:n välillä.
Perityt summat ovat olleet tasolla 10 - 25 % kunnostuksen kokonaiskustannuksista eli
5 000 € - 40 500 €. Kohtuullistamista on perusteltu mm. hakijoiden sairaudella, hakijoiden osittain
itse maksamilla kunnostuskustannuksilla, kohteeseen jääneellä pilaantuneella maalla, pitkällä ajalla
joka on kulunut Soili-ohjelmaan hakeutumisesta ja/tai kunnostamisesta ja/tai luovuttamisesta tai
siitä, että hakijat eivät ole harjoittaneet jakelutoimintaa.
Tarkasteluaikana JASKA-ohjelmaan tuli 403 hakemusta. Näistä kahdeksan (n 2 %) ei edennyt
tutkimusvaiheeseen. Viidessä kohteessa hakija veti hakemuksen pois, joista neljä heti prosessin
alkuvaiheessa historiaselvityksen aikana. Yhdessä tapauksessa ei ole selvää, milloin poisvetäminen
suoritettiin. Yhdessä historiaselvityksessä havaittiin, että kohteessa ei ollut harjoitettu
polttonesteen jakelutoimintaa. Kahdessa ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, ettei ole tarvetta
tutkia polttoaineen jakelutoiminnasta aiheutuvaa maaperän pilaantumista.
ELY-keskusten lausuntojen osalta on myös huomioitava, että öljynsuojarahastossa ei ole pima
-asiantuntijoita, jolloin ELY-keskusten tulisi lausunnoissaan ottaa kantaa pilaantuneisuuteen,
riskeihin, puhdistustarpeeseen ja kunnostustoimenpiteisiin, ottamatta kantaa rahoituspäätökseen.
Tämän perusteella voidaan pohtia, ovatko ohjelmaan hyväksymiskriteerit tarpeettoman matalat tai
hyväksymisehdot niin yksiselitteiset, että hakija tietää jo hakemusta laadittaessa kelpaako se
JASKA-ohjelmaan, jolloin ehtoja täyttämättömiä hakemuksia ei edes lähetetä.

4.8

Strategisen päätöksenteon vaikuttavuus
JASKA-hankkeen tavoitteeksi on esitetty projektiorganisaation kilpailutusvaiheessa, että
hankkeeseen hakeutuisi 300 - 400 kohdetta, joista kunnostukseen etenisi noin 100 - 150 kohdetta.
JASKA-hankkeen on tullut 29.4.2018 mennessä 403 hakemusta, jolloin ensimmäinen tavoite
täyttyy. Hakemuksista 119 on edennyt kunnostusvaiheeseen, jolloin toinenkin asetettu tavoite on
täyttynyt.
Lisäksi ELY-keskusten Y-vastuualueiden johtajille lähetetyssä kirjeessä (YM1/401/2013) JASKAhankkeesta todetaan, että ”Ympäristöministeriö toivoo, että ELY-keskukset hyödyntäisivät
hankkeen palveluita mahdollisimman tehokkaasti niin, että isännättömät öljypilaantuneet
riskikohteet saataisiin Suomessa hankkeen myötä vähintään tutkittua.”, jolloin tavoitetta on
toteutettu hyvin. Lähtökohtaisesti JASKA-hankkeeseen pääsy on matala, mikä käy ilmi hakemusten
alhaisesta hylkäysprosentista, joka on alle 1 %. JASKA-kohteiksi on valittu myös kohteita, joiden
ympäristönsuojelullinen merkitys on vähäinen. Kunnostuksen hylkäyksissä on noudatettu yleistä
varovaisuusperiaatetta. Strategisen päätöksenteon näkökulmasta sosiaalinen vaikuttavuus
isännättömien kohteiden kautta on ollut merkittävää.
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Lisäksi öljysuojarahastolain (1406/2004) 15 § koskee harkinnanvaraista korvausta öljyn pilaaman
maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Harkinnanvaraisesti voidaan korvata:
a) öljyn pilaaman maaperän tai pohjaveden puhdistamiskustannukset,
b) puhdistamistarpeen selvittämiskustannukset (perustutkimukset) ja
c) puhdistustöiden suunnittelukustannukset.
Harkinnanvarainen korvaus on riittävä soveltamisala kunnostuksille. Tämä voitaisiin myös korvata
pakollisella korvausvelvollisuudella silloin, kun kunnostamatta jättäminen olisi konsultin esityksestä
tehtyyn valvontaviranomaisen arvioon perustuen terveydellinen riski esimerkiksi pohjavedelle,
asuinkiinteistön maaperälle, leviämiselle tai muun vakavan seurauksen riskille mm. luonnolle,
vesistölle, muulle ympäristölle. Se edellyttäisi, että puhdistamistarpeen selvittämiskustannukset
(perustutkimukset) kilpailutetaan ja tilataan ensin erikseen. Tällä hetkellä JASKA:n ulkopuolella
korvauksen myöntäminen edellyttäisi lisäksi, että puhdistamisesta esitettäisiin öljysuojarahaston
hallitukselle riittävän yksityiskohtainen suunnitelma (HE 119/2004). Kun kunnostussuunnitelma on
esitettävä hakemuksessa, ei kunnostustarve välttämättä tule perustutkimuksilla selvitetyksi, sillä
tutkimusriski jää kiinteistön haltijalle silloin, kun kunnostustarvetta ei ole. Jos kiinteistön haltijalla
on varaa tehdä tutkimus, se voitaneen usein myös velvoittaa puhdistamaan alue. Tällaisilla
edellytyksillä kunnostushakemuksia ei tule erillisten kunnostusohjelmien, kuten SOILI:n tai
JASKA:n ulkopuolelta. VNA öljysuojarahastosta (1409/2004) säätää hakemuksesta ja selvitys
puhdistamistarpeen arvioinnista on myös oltava jo hakemuksen liitteenä. Siinä mielessä nykyiset
säännökset ohjaavat menemään takaperin, koska pilaantumista epäilevät kiinteistöjen haltijat eivät
halunne omilla varoilla suorittaa perustutkimuksia pilaantuneeksi epäilemällään kiinteistöllä ottaen
huomioon, että ne voidaan mahdollisesti YSL (527/2014) 133 §:n erityishallintopakkosäännösten
nojalla velvoittaa puhdistamaan alue (jos olisi pitänyt tietää asiasta kiinteistön hankkiessaan). YSL
135 § pitäisi myös muuttaa, koska siinä on haltijalle asetettu likviditeetistä ja soliditeetistä
riippumaton ehdoton velvollisuus teettää selvitys pilaantumista epäillessään – selvitys taas voi
johtaa puhdistusvelvollisuuteen.
Pakollisena edellytyksenä on jo hakemusvaiheessa, että
a) pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka
b) pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista
c) pilaantuneen alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta
(harkinnanvarainen osa).
Tämä on yhteensopiva YSL 133 §:n erityishallintopakkosäännösten kanssa. Kun kohta c) on
edellytys, ei perustutkimusten tekoonkaan ole yleensä varaa. Selvityksen tekoa rajoittaa
mahdollinen selvityksestä seuraava kunnostusvastuu – selvittämiskustannuksia ei saa takaisin ja
lisäksi viranomainen määrää kunnostuksesta. Säännöksistä johtuen tarvitaan mm. JASKA-hanketta
tai vastaavaa rahoitusinstrumenttia, jossa selvittämiskustannukset ovat jo ennakolta osa hanketta.
Lisäksi on kirjallinen vakuutus, että rahat palautetaan rahaston vaatiessa, jos kiinteistö myydään
10 vuoden kuluessa. Tällöin jos tarkoituksena on estää gryndereitä ostamasta pilaantuneita alueita
ja sitten hakemasta korvausta, niin haltija voidaan velvoittaa puhdistamaan alue. Jos tarkoituksena
on estää grynderiä käyttämästä haltijaa ensin bulvaanina kunnostamisessa ja sitten myymästä
kiinteistöä grynderille, niin tämä toimii. Rajoitus on kuitenkin ankara yksittäisille asukkaille, joten
kaikkien kunnostusrahojen palauttamisvelvollisuuden sijaan 10 vuoden sisällä tapahtuneen
myynnin arvonnousua koskeva kauppahinnan osuus palautettaisiin öljysuojarahastolle. Tämä on
hankala toteuttaa objektiivisesti, mutta silloin kiinteistön omistajalla ei olisi niin suurta taloudellista
riskiä,
sillä
puhdistuskustannukset
hyvin
usein
ovat
arvonnousua
suurempia.
Puhdistuskustannusten palautusvelvollisuus ei korreloi myöskään hallituksen esityksen perustelujen
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kanssa, sillä tavoitteena oli leikata arvonnousu. Nyt säädöksen mukaan palautetaan rahat ilman
arvonnousuakin.

4.9

JASKA-hankkeen vaikuttavuus suhteessa muihin pima-toimijoihin
Suuria pima-toimijoita ovat erityisesti suuret kaupungit, liikennevirasto, VR, puolustusvoimat.
Vertailukelpoista tietoa on julkisesti saatavilla mm. SOILI -ohjelmassa kunnostetuista kohteista ja
Helsingin kaupungin kohteista. Helsinki on kunnostanut 2000 -luvulla keksimäärin noin 175 000
tonnia pima -maita vuosittain. Soili -ohjelmassa kunnostettiin vuosina 1997 – 2010 yhteensä noin
250 000 tonnia maa-aineksia. JASKA hankkeessa arvioitu kunnostustarve noin 53 000 tonnia ja
toteutuma 21 000 tonnia.
Taulukoiden 4-7 ja 4-8 mukaan JASKA-hankkeen kustannukset ovat olleet yksikköä kohden
selkeästi suuremmat, mikä johtuu kohteiden pienuudesta. JASKA hankkeessa puhdistettu määrä
on alle 10 % SOILI -ohjelmassa puhdistetuista kohteista ja noin 12 % siitä massamäärästä, mitä
Helsingin kaupunki puhdistaa vuosittain.
Taulukko 4-7. Helsingin kaupungin pima-kohteissa kunnostettu pima-määrä ja kustannukset. (Lähde Helsingin
ympäristöraportit)

Taulukko 4-8. SOILI-kohteiden kuvaus luokiteltuna hankkeiden kokonaiskustannusten perusteella. Muuttujina
kohteiden lukumäärä, keskimääräinen pima-määrä ja kustannukset (€/t). (Lähde: Seppo Nikunen 2015)
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5.

KOKONAISVAIKUTTAVUUS
JASKA -hankkeen päätavoite eli noin 100-150 isännättömän kohteen kunnostaminen on saavutettu.
Ympäristönsuojelullisesti herkillä kohteilla hankkeita oli ainoastaan 30 % ja mahdolliset
ympäristövaikutukset olivat kohtalaisia tai suuria 48 % pilaantuneiksi todetuista kohteista. Jos
hanketta
jatketaan,
kunnostettavia
kohteita
voisi
hakemusvaiheessa
tarkentaa
ympäristönsuojelullisesti herkkiin
kohteisiin
ja
tehdä
erilliset
riskinarvioinnit
ennen
kunnostuspäätöstä.
JASKA-kohteet ovat jakautuneet pääsääntöisesti hyvin eri ELY -keskusten alueille, kolmea
poikkeusta lukuun ottamatta. Kohteiden käsittelyajat hakemuksen jättämisestä kohteen
luovutukseen ovat vaihdelleet varsin paljon. Erityisesti in situ -kohteissa aikajänne on ollut pitkä.
Se on kuitenkin puhdistusmenetelmälle tyypillistä. Keskimäärin hankkeiden kesto on ollut noin
puolitoista vuotta. Hankkeiden kesto ei ole ollut ympäristön kannalta kriittistä.
Arvioitujen ja toteutuneiden massamäärien erotus on keskimäärin 75 %. Määrällisesti tämä on
kuitenkin hyvin pientä eli noin 93 m3. Euromääräiset poikkeamat ovat keskimäärin noin 6 500 €.
Tämän perusteella JASKA hankkeet ovat onnistuneet jo suunnitteluvaiheessa hyvin ja tehtyjä
tutkimuksia voidaan pitää keskimäärin riittävinä.
JASKA -kohteet ovat pääsääntöisesti olleet pieniä kohteita, mikä näkyy varsin korkeina
yksikköhintoina (€/t) verrattaessa muihin pima -kunnostushankkeisiin. Kokonaiskustannukset
kohteissa ovat kuitenkin olleet pieniä. Massamäärät myös ovat olleet pieniä verrattuna yleensä
pilaantuneisiin kohteisiin. Loppuun saatetuista hankkeista, joista oli kustannustiedot käytettävissä,
kustannukset olivat suurimmillaan noin 70 000 euroa.
JASKA-hankkeessa on käytetty kahta kunnostusmenetelmää: massanvaihto ja in situ -puhdistus.
Massanvaihtokohteissa on onnistuttu saavuttamaan paremmin puhdistukselle asetetut tavoitteet.
JASKA -hankkeessa on myös kohteita, joissa tietoisesti on valittu molemmat menetelmät samaan
kohteeseen. Tällöin in situ -kunnostuksella on pienennetty massavaihdoissa kaivettujen pimojen
määrää ja öljypitoisuutta.
JASKA -hankkeeseen hyväksyttyjen kohteiden omistajat ovat olleet erittäin sitoutuneita ohjelmassa
esitettyihin kiinteistön myyntirajoitteisiin. Tähän mennessä JASKA-hankkeen aikana on ollut vain
11 tapausta, joissa kohde on myyty ennen kuin 10 vuoden määräaika tuli täyteen. Kaikki nämä
kohteet ovat kuitenkin haettu ja kunnostettu JASKA-hanketta edeltäneessä Soili-ohjelmassa.
Valtakunnallisesti katsoen JASKA -hankkeen merkitys on ympäristönsuojelullisesti ollut hyvin pieni.
Yksittäisten kohteiden kannalta kunnostus on ollut kuitenkin merkittävä ja kohdistuneet kohteisiin,
jotka muutoin olisivat jääneet kunnostamatta. Hakijan kannalta tämä on erittäin hyvä, koska hakija
saa oikeutetusti (ei ole pilaantuneisuuden aiheuttaja) taloudellista hyötyä ja kunnostus hoidetaan
ammattitaitoisesti, eikä hakijan tarvitse itse tehdä kunnostusta.
Edellä kuvattujen arviontien avulla saadaan yksittäisten kohteiden vaikuttavuus eri
arviointikriteereillä asteikolla vahva/korkea, kohtalainen ja vähäinen. Kaikkien kohteiden yhteinen
kriteerikohtainen vaikuttavuus näkyy kuvasta 5-1. Kriteerikohtainen kokonaisvaikuttavuus on
tällöin kuten yksittäisissä vahva tai merkittävä vaikuttavuus (vihreä), kohtalainen (keltainen) tai
vähäinen (punainen) vaikuttavuus. Perustelut ovat tiivistetysti seuraavat:
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Valtakunnallinen ympäristönsuojelullinen vaikuttavuus: Vähäinen
― Puhdistetut pima-määrät vähäisiä (21 000 tonnia) verrattuna muiden kunnostamiin
pima-määriin Suomessa (samassa ajassa yli miljoona tonnia)
― Kohteet pääsääntöisesti ympäristönsuojelullisesti ei-herkillä alueilla
Puhdistustoimenpiteiden laatu: Kohtalainen
― Suunnittelu onnistunut hyvin
― Pima-päätöksen numeerinen puhdistustavoite saavutettiin 70 % kohteista. Kohteissa,
missä numeerinen puhdistustavoite ei täyttynyt, jäännöspitoisuuksien haitattomuus
varmistettiin riskinarvioinnilla.
Puhdistustoimenpiteiden kustannustehokkuus ja kokonaisedullisuus: Kohtalainen
― Puhdistuksen yksikkökustannukset (125 €/t) ovat korkeat verrattuna muiden pimakunnostuskohteiden yksikkökustannuksiin  voisiko rahan käyttää
kustannustehokkaammin muissa kohteissa?
― Ei selvillä paljonko soveltuvia kohteita on vielä jäljellä
Hankintalainsäädännön ja kilpailutuksen toteutuminen: Kohtalainen
― Lainsäädännön vaatimukset täytyy
― Kilpailutuksesta ei ole valitettu
― Markkinat keskittyneet muutamille toimijoille
― Kilpailutuksessa laatua voisi huomioda paremmin vaikeasti kunnostettavissa kohteissa
Kohteen kunnostusmenetelmän soveltuvuus: Merkittävä
― Kohteet on puhdistettu tai riksiarvioinnilla todettu riittävän puhtaaksi
― Vaihtoehtoisilla menetelmillä puhdistustulokset olisivat olleet todennäköisesti vastaavat
Sitoutuneisuus: Merkittävä
― Kaikki JASKA -hankkeissa olleet ovat sitoutuneet 10 vuoden myyntirajoitukseen
― Kiinteistön myynnistä <10 v johtuvat takaisiperinnät hyvin pieniä (10…25 %) tai peritty
lainkaan
― Kohtuullistamisen perustelut hyvin inhimillisiä
Strategisen päätöksen vaikuttavuus: Merkittävä
― Merkittävä soiaalinen ulottuvuus
― Tutkittu ja kunnostettu kohteita, joitka muuten olisivat todennäköisesti siirtyneet kauas
tulevaisuuteen
― Alhainen kynnys päästä mukaan ohjelmaan (hakemuksista hylätty <1%)
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Kuva 5-1. Saadun aineiston luokittelu ja yhdistäminen
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6.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Suoritetun vaikuttavuuden arvioinnin perusteella JASKA-hanke on vastannut kokonaisuutena hyvin
tai vähintään kohtalaisesti yleiseen tarpeeseen. Se on täyttänyt sille asetetut tavoitteet
isännättömien kohteiden hoitamiseksi. Sen sijaan kunnostuskohteiden muu yhteiskunnallinen
merkitys esimerkiksi valtakunnallisen ympäristönsuojelun kannalta on ollut vähäinen. Myös JASKAkohteiden rahoituksen edellytysten rajautuminen vain öljyllä pilaantuneisiin kohteisiin rajoittaa
yleisen tarpeen täyttymistä.
Öljysuojarahaston kunnostushankkeet muodostavat osan valtakunnallista tutkimus- ja
kunnostusohjelmaa (2016-2040), jota koskevat tehtävät keskitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle
huhtikuussa
2016. Valtakunnallinen
tutkimusja
kunnostusohjelma
käyttää
hyväksi
öljynsuojarahaston rahoitusjärjestelmää ja JASKA-organisaatiota. Pirkanmaan ELY-keskuksen ja
JASKA-organisaation tehtävät voitaisiinkin jatkossa siirtää yhdelle organisaatiolle, jolloin vältytään
kaksinkertaiselta hallinnolta. Rahaston rahoitusjärjestelmä tulisi kuitenkin turvata siten, että
isännättömien öljypilaantuneiden kohteiden selvityskustannukset katettaisiin nykyisen kaltaisesti
Öljysuojarahastosta.
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