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TAMPEREEN KAUPUNKI 
RANTA-TAMPELLAN PILAANTUNEEN MAA-ALUEEN KUNNOSTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 
 
1 TUTKIMUSKOHTEEN KUVAUS  

1.1 Sijainti 

Tutkimuskohde sijaitsee Tampereen kaupungin Naistenlahden kaupunginosas-
sa (IX),korttelien nro 136/3 ja 420/1 alueella, nk. Ranta-Tampellassa.Kohteen 
maa-alue rajoittuu eteläpuolelta rautatiehen, lännestä Tampellan Esplana-
diin,pohjoispuolelta Näsijärveen ja itäreunalta Tammerkoskeen.Lisäksi tutki-
muskohteeseen sisältyy kyseiseen kaupunginosaan kuuluva vesialue Näsijär-
vessä. 

Kohteen sijainti ilmenee tarkemmin liitteestä YMP-1388-B8159-200. 

1.2 Kaavallinen tilanne 

1.2.1 Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntakaavassa, jonka valtioneuvosto on vahvistanut 
29.3.2009, on Ranta-Tampellan alueella seuraavat kaavamerkinnät:kk 2, 
Tampereen valtakunnanosakeskuksen ydinalue, merkittävästi parannettava 
tie. 

Akv 173 merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti (akv) ja maakunnallisesti 
(akm) arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja -kohteita. Merkintä on alueen pää-
maankäyttöä täydentävä, usein eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisäl-
tävä alue tai kohde. Merkinnällä akv osoitetaan historiallisia tielinjauksia. 

Rantaväylä on suunniteltu rakennettavaksi tunneliin tai pintavaihtoehtona. 
Maakuntakaava mahdollistaa kumman tahansa ratkaisun toteuttamisen. Pää-
vaihtoehto käsittää pitkän tunnelin rakentamisen Naistenlahden liittymästä 
Santalahden liittymään. Toisessa vaihtoehdossa on Santalahden tunneli ja 
Kekkosentien parantaminen pintavaihtoehtona. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa 
sekä Mustalahden että Tampellan kohdalla on eritasoliittymävaraukset. 

 

       Kuva 1. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 
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1.2.2 Liikenneosayleiskaava 

Keskustan liikenneosayleiskaavaehdotus (12.9.2005) hyväksyttiin kaupungin-
valtuustossa 18.1.2006. Kaavasta ei valitettu. Kaava astui voimaan kuulutuk-
sella 2.3.2006. 

 

1.2.3 Yleiskaava 

Tampereen keskustan voimassa olevassa osayleiskaavassa 1995, jonka kau-
punginvaltuusto on hyväksynyt 4.1.1995, on Kekkosentien pohjoispuoliselle 
maa-alueelle (Aspinniemi) ja sitä rajoittaville lähivesille osoitettu aluevaraus-
merkintä T-4 (teollisuusalue, jonka maankäyttö tulee muuttumaan). Rautatien 
ja Kekkosentien väliselle alueelle on osoitettu aluevarausmerkintä C (keskus-
tatoimintojen alue; alue varataan liike-, toimisto-, hallinto-, ja palvelutiloille, 
keskustaan soveltuvalle asumiselle sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille 
työpaikkatoiminnoille ). 

1.2.4 Asemakaava 

Voimassaolevan asemakaavan muutos rautatien ja Kekkosentien väliselle ja 
Kekkosentien pohjoisenpuoliselle alueelle (Aspinniemi) on vahvistettu ympä-
ristöministeriössä 12.7.1995. Kekkosentien pohjoispuolisen korttelin 420 tont-
ti 1 sekä rautatien ja Kekkosentien välisen korttelin 136 tontti 3 on kaavassa 
osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Korttelin 136 
tontti 3 ja korttelin 420 tontti 1 muodostuvat YIT Rakennus Oy:n omistamista 
maa-alueista ja osasta Näsijärven vesialuetta. Ranta-alueelle on suunniteltu 
tehtäväksi vesistötäyttö.  

Alueen asemakaavan muuttamistyö on vireillä. Ranta-Tampellan asemakaavo-
jen yleissuunnitelmaksi tehdyt, 21.9.2009 päivätyt luonnosvaihtoehdot (4 kpl)  
on asetettu nähtäville 20.10.2009 asti.  

Kekkosentien tiealueen omistaa Tampereen kaupunki. Tietä hallinnoi ja ylläpi-
tää Tielaitoksen Hämeen piiri. Rautatiealue on Suomen valtion omistuksessa.  

1.2.5 Tuleva maankäyttö 

Ranta-Tampellan alueelle on alunperin esitetty ja tarkasteltu viittä eri maan-
käytön vaihtoehtoa.  

A "Nolla-vaihtoehto eli puistovaihtoehto" 

Aspinniemeä on lisätäytetty ja alue on erilaisten vapaa- ajantoimintojen vir-
kistyskäytössä. Kekkosentien ja rautatien väliselle alueelle on sijoitettu ny-
kyisten melumääräysten mukaisesti vain liike- ja toimistorakennuksia. 

B "Pinta-vaihtoehto" 

Rantaa on täytetty laajasti asuntokortteleita varten. Asuinrakentamisen osuus 
on n. 30 %. Ranta on kaupunkimaisesti rakennettu rantakahviloineen. Kek-
kosentien varteen on sijoitettu toimisto- ja liikerakennuksia, jotka suojaavat 
asuinkortteleita melulta. Radan ja Kekkosentien välissä on edelleen vain liike- 
ja toimistorakennuksia. 
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C "Kansi-vaihtoehto" 

Kekkosentie kulkee nykyisellä paikallaan, mutta se ylitetään kansirakenteella. 
Rantaa täytetään vain hieman lisää. Asuinrakentamisen osuus on n. 65 %. 

o "Tunneli-vaihtoehto" 

Kekkosentie on sijoitettu tunneliin. Rantaa on täytetty alueen koilliskulmalla. 
Koskenniskalla on rantapuisto ja rantatorilta itään rantabulevardi. Asuinraken-
tamisen osuus on n. 90 %. 

E "Pitkä tunneli-vaihtoehto" 

Kekkosentie on tunnelissa Särkänniemen risteyksestä Armonkalliolle asti. Alu-
eella suurin osa on asuinrakentamista. Alueen keskellä ja rannassa on pienet 
puisto-alueet. Vaihtoehdoista on kartat liitteessä YMP-1388-B8159-203 

Kaupunkikehitysryhmän Ranta-Tampella-hanke on valmistellut neljä luonnos-
vaihtoehtoa Ranta-Tampellan alueen asemakaavojen yleissuunnitelmaksi ja 
joka suunnitelma on päivätty 21.9.2009. Ne sisältävät pääperiaatteet Ranta-
Tampellan alueen muuttamisesta pääosin asuinalueeksi ja koskevat kaupun-
ginosien I (Finlayson) ja IX (Tampella) kortteleita 136, 429 ja 428-4 ym. alu-
eita. 

Ranta-Tampellan alueella Kekkosentie on suunniteltu vietäväksi tunneliin. Pir-
kanmaan ympäristökeskus on päätöksessään 23.8.2007(Dnro; PIR-2004-R5-
53) edellyttänyt, että nk. Rantaväylän tunneliin tulee soveltaa YVA-lain mu-
kaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kyseinen menettely on sit-
temmin käynnistetty. 

2 TARKASTELTAVIEN VAIKUTUSTEN RAJAUS SEKÄ KÄYTETYT KORKEUS- 
JA KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT 

Tämän raportin ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään Ranta- Tampel-
lan alueen pintasuhteita, maa- ja kallioperää, pohja- ja pintavesiä, maaperän 
ja pohjasedimenttien puhtautta, rannan täyttöä ym. 

Tarkastelu on suoritettu osin erikseen Ranta - Tampellan ”Välialuetta” 
(Rautatieitä Kekkosentielle) ja ”Ranta-aluetta” (Kekkosentien pohjoispuoli, 
Aspinniemi) koskien. 

Kaikki raportissa esitetyt korkeudet on esitetty Tampereen kaupungin käyt-
tämässä korkeustasossa -NN. Maaperän näytepisteistä pääosa on sidottu 
kaupungin käyttämään koordinaattijärjestelmään. 

3 VÄLIALUE 

Välialue rajoittuu pohjoisessa Kekkosentiehen ja etelässä Rautatiehen. Länsi-
puolella välialue rajoittuu Tammerkoskeen ja itäpuolella Tampellan Esplana-
diin. 

3.1 Maanpinnan korkeudet 

Alueen eteläsivustalla kulkeva Tampere - Lielahti rataosa on Myllysaaren ali-
kulkusillan kohdalla n. tasossa +102.2, Aspinniemen alikulkusillan kohdalla n. 
tasossa +102.0 ja Tampellan alikulkusillan kohdalla n. tasossa +101.2. 
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Välialueella maanpinta on pääosin melko tasainen, vaihdellen korkeudet ra-
joissa +96.6 ... +98.00. Alueen keskivaiheilla, rautatien varressa, kohoaa kal-
lio näkyviin tasolle +106.0 ja itäosassa tasolle +103.5. Maanpinta viettää alu-
eelta lievästi Tammerkosken suuntaan. 

3.2 Pohjavedenpinnan korkeudet 

Pohjavedenpinnan korkeuden on todettu olleen Myllysaaren alikulkusillan lä-
heisyydessä 11.11.1999 tasolla +95.20 (n. -1 m maanpinnasta) ja välialueen 
keskiosalla lähellä Kekkosentietä 10.11.1999 n. tasoilla +94.8 ... +95.2      
(n. -2.2 ... 2.0 m maanpinnasta). 

Lähellä Ranta-Tampellan alikulkusiltaa on pohjavedenpinnan korkeudeksi mi-
tattu 10.11.1999 n. +94.9 (n. -2.7 m maanpinnasta). Korkeustietojen mu-
kaan on todennäköistä, että pohjaveden virtaussuunta on välialueen länsi-
osasta alkaen Tammerkoskeen ja sen keski-itäisimmiltä osilta Näsijärven 
suuntaan. 

Pohjaveden muodostuminen välialueella on varsin vähäistä, eikä sillä ole esi-
merkiksi vedenhankinnallista merkitystä. 

 

3.3 Tammerkosken vedenpinnan korkeudet ja virtaamat 

Välialueen länsisivuitse virtaavan Tammerkosken vedenkorkeudeksi on mitat-
tu +95.19 (11.11.1999). 

Tammerkosken vesivoimaloilla (Finlaysonin voimala, 16 GWh/a, Yläkosken 
voimala, 14 GWh/a, Keskikosken voimala 30 GWh/a Alakosken voimala, 14 
GWh/a) säännöstellään Näsijärven vedenpinnan korkeuksia. 

'Hydrologisen vuosikirjan 2001-2005' (Suomen ympäristökeskus 44/2007) 
mukaan ovat Tammerkosken virtaamien keski- ja ääriarvot seuraavat: 

HQX) 

(m3/s)

MQXX) 

(m3/s)

NQXXX) 

(m3/s)

HQX) 

(m3/s)

MQXX) 

(m3/s)

            

NQXXX) 

(m3/s)

Näsijärvi

Tammer-
koski/ 
6950 7672 13,9 195 65,9 0,0 124 68,8 3,0

Virtaamat
Vuosijakso 1991-2005 Vuosi 2005

Vesistö
Asteikko 
/nro

Valuma-
alue 

(km2)
Järvisyys 
(%)

x) ylivirtaama xx) keskivirtaama xxx) alivirtaama 

 

3.4  Maaperä 

Kohdealueella on aikanaan tehty maaperä- ja pohjatutkimuksia Tampereen 
kaupungin ja Tampella Oy:n toimesta. Lisäksi Insinööritoimisto Geotesti Oy on 
suorittanut lisätutkimuksia keväällä 1998 ja 2000. 

Tampella Oy:n 1840-luvulta alkaneen teollisen historian aikana on Näsijärveä 
täytetty jo 1860-luvulta alkaen useissa eri vaiheissa siten, että järven ranta-
viiva on siirtynyt pohjoisemmaksi enimmillään jopa 200 metriä. Samalla on 
Myllysaari ympäröivine pikkusaarineen muotoutunut osaksi uutta Tammer-
kosken ja Näsijärven rantaviivaa. 
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Välialue on Myllysaarta lukuun ottamatta lähes kokonaan Näsijärven vesialu-
eesta vallatulla täyttömaalla. Alueen täyttöä on suoritettu aina 1970- ja 1990-
luvuille asti, ilmeisestikin varsin sekalaisilla materiaaleilla. 

Välialueen maaperän pintakerroksissa on liikennöidyillä alueilla hiekkaa (jou-
kossa vähän soraa) syvimmillään n. 3 metriin asti ja sen alla sekalaisia kiviä, 
louhetta sekä hiekkaa sisältäviä siltti-/savikerroksia. Kairausten yhteydessä 
on havaittu täyttömaan seassa olevan myös rakennusjätteitä (mm. tiiltä ja 
puuta). 

Välialueen maaperälle on erikoista se, että edellä luetellut täyttömaakerrokset 
ulottuvat alueen keskivaiheilla jopa yli 17 metrin syvyyteen asti. 

3.5 Kallioperä 

Välialueen kalliopinta vaihtelee huomattavasti. Kallionpinta saattaa aleta 50 
metrin matkalla jopa 20-30 metriä. 

Korkeimmillaan kallionpinta on välialueella tasossa +106.0 (Rautatien varres-
sa) ja syvimmillään alueen keskiosalla, tason +80 alapuolella. 

Tammerkosken ranta-alueella on kalliopinnan todettu olevan ylimmillään n. 
tasolla +95.2 ... +95.5. 

Yleisesti voidaan todeta, että alueen kivilaji on keskirakeista, juovaista gneis-
simäistä granodioriittia. Kallioperän kivilaji on selvästi liuskeista, liuskeisuu-
den suunnan ollessa 80° ja kaateeltaan pysty. Voimakkain rakoilu on liuskei-
suuden suuntaista tai pystyä ja sitä vastaan kohtisuoraa. Tavallisesti run-
saammin vettä vuotava vaakarakoilu on hyvin harvaa. Huomattavimpien 
luonnontilaisten vaakarakojen välit ovat n. 2-3 metrin suuruusluokkaa. Väli-
alueen keskiosan kalliopainanteessa saattaa kallioperä olla huomattavastikin 
ympäröiviä kallioita rikkonaisempaa ja siten myös rakenteeltaan heikompaa. 

Kokonaisuudessaan alueen kalliolaatua muutoin voitaneen kuitenkin pitää 
pääosin hyvänä. 

3.6 Maaperän puhtaus 

Välialueen maaperän puhtautta on tutkittu varsin laajasti Suunnittelukeskus 
Oy:n toimesta vuosina 1993 (pisteet 3,4,6 ja 17), 1996-1997 (pisteet 3, 17, 
83, 84, 85 ja 86) ja 1999 (pisteet 88-95). 

Näytepisteiden sijainti ilmenee asemapiirroksesta YMP-1388-B8159-
201 ja näytetulokset liitteistä 1-5. 

Tehtyjen maanäytetutkimusten tulokset Välialueelta on koottu taulukoihin 1-
7. 

Kesäkuun 1. päivänä 2007 on tullut voimaan asetus pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (Vna 214/2007 PIMA-asetus), jossa annetaan 
haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot. 

Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi 
ohjearvo. Kynnysarvo edustaa kyseisen aineen suurinta pitoisuutta luonnon-
tilaisessa maaperässä. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta kun sen 
haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Mikäli tarkasteltavan aineen 
taustapitoisuudet ovat korkeammat kuin kynnysarvo, pitoisuutta verrataan 
tausta-arvoon.  
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Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon, mutta alittavat alemman ohjearvon, 
maaperä on pilaantumatonta, jossa on vain vähän kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. Kun yhden tai useamman haitta-aineen kynnysarvo ylittyy, 
maaperän pilaantuneisuus ja kunnostustarve on arvioitava. 

Teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella maaperää pide-
tään mahdollisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pi-
toisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueella) 
maaperää pidetään mahdollisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman 
haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. 

Maanäyteanalyysitulosten PIMA-asetuksen kynnysarvojen ylittävät pitoisuudet 
on merkattu harmaalla, alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet on merkattu 
oranssilla, ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet on merkattu punaisella ja 
suuntaa antavan ongelmajätteen raja-arvon ylittävät pitoisuudet on merkattu 
sinisellä. 

Taulukko 1.  Vuonna 1993 tutkittujen maaperänäytteiden analyysituloksia; me-
tallit, mineraaliöljyt, PAH-yhdisteet (liite 1) 

Näytepiste 3 4 6 17

Kynnys-
arvo 
mg/kg

Alempi 
ohjearvo 
mg/kg

Ylempi 
ohjearvo 
mg/kg

Maalaji Sr Hk/sr
Sr / 
kivihiili Sr

syvyys (m)

MÄÄRITYS
pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

Arseeni 9 3,3 5 50 100

Elohopea 0,11 0,1 0,5 2 5

Kadmium 0,24 <0,2 1 10 20

Koboltti 14 9,9 20 100 250

Kromi 40 14 100 200 300

Kupari 64 35 100 150 200

Lyijy 490 22 60 200 750

Nikkeli 27 23 50 100 150

Sinkki 350 64 200 250 400

Syanidi 0,65

Mineraaliöljyt 12 410 17 22 12 300 300

100/300/ 
600*

500/1000/ 
2000*

Fenantreeni** 0,56 1 5 15

Fluoranteeni** 2 1 5 15

Pyreeni** 0,26 - - -

Kryseeni** 0,2 - - -

* Ohjearvot järjestyksessä C5-C10 (bensiini) / C10 – C21 (keskiraskaat) / C22 – C 40 (ras-
kaat) 

**  muiden PAH-yhdisteiden pitoisuudet merkityksettömän pieniä tai alle määritysrajan 
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Taulukko 2.  Vuosina 1996-1997 tutkittujen maaperänäytteiden analyysitulok-
sia; metallit, mineraaliöljyt, PAH- ja PCB-yhdisteet (liite 4) 

Näytepiste

Maalaji

Syvyys

Pitoisuus mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

MÄÄRITYS X-MET AAS X-MET AAS X-MET AAS X-MET AAS X-MET AAS X-MET AAS

Arseeni -96 27 14 17 7 11 6 9 6 19 12 15 8 5 50 100
Arseeni -97 61 7 50 5 64 4 69 6 76 16 48 5 5 50 100
Kupari -96 0 32 0 56 0 110 52 54 0 88 113 51 100 150 200
Kupari -97 45 26 20 52 165 110 40 45 15 110 77 88 100 150 200
Lyijy -96 43 220 0 110 0 88 0 34 0 64 0 20 60 200 750
Lyijy -97 260 240 19 73 13 87 24 26 13 120 13 58 60 200 750
Sinkki-96 224 150 199 160 213 180 132 85 248 170 124 100 200 250 400
Sinkki-97 376 170 217 170 131 170 105 80 131 200 93 130 200 250 400
Öljyt ja 
rasvat-96
Öljyt ja 
rasvat-97
Hiillivedyt 
kok.-96
Hiillivedyt 
kok.-97

Mineraaliöljyt-
97 300

100/300/
600*

500/1000/
2000*

PAH kok. -96 15 30 100

PCB kok.-96 0,1 0,5 5

Kynnys-
arvo 

mg/kg

Alempi 
ohjearvo 
mg/kg

Ylempi 
ohjearvo 
mg/kg

3

Kivinen sora

0…0,3

86

Kivinen sora

0…0,3

1 950

11 500

16 500

10 000

2 591

<1

<0,5

17

Kivinen sora

0…0,3

12 200

4 480

12 300

9 200

1 840

10

<0,5

83

Kivinen sora

0…0,3

1 540

1 125

1 800

6 500

<10

1-10

<0,5

84

Kivinen sora

0…0,3

680

869

580

<1

<0,5

85

Sora

0…0,3

1 770

1 179

770

525

166

1 825

180

 

Maaperänäytteiden metallipitoisuudet on määritetty X-met kenttämittauslaitteella sekä 
atomiadsorptiospektrofotometrillä liekki- ja grafiittiuunimenetelmällä, hiilivetyjen koko-
naispitoisuudet Petroflag field assay EN 55011B:1991 -kenttämittauslaitteella sekä PAH- 
ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet Ensys Immunoassay kitskenttämittauslaitteella, jonka 
määritysraja PCB-yhdisteille on 0,5 ja PAH-yhdisteille 1 mg/ kg ka 

* Ohjearvot järjestyksessä C5-C10 (bensiini) / C10 – C21 (keskiraskaat) / C22 – C 40 (ras-
kaat) 

Taulukko 3. Vuonna 1999 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; PCB-
yhdisteet. Pitoisuudet ilmoitettu maan kuivapainoa kohti (liite 5) 

88/1         
0-1m

89/1-2       
0-1,4

90/1         
0-1m

90/2-3      
1-2,5m

91/1         
0-1m

91/2-3      
1-3m

92/1        
0-1m

PCB kok.-96 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,46 1,6 0,1 0,5 5

92/2-3         
1-3m

93/1       
0-1

93/2-4         
1-3,4m

94/1      
0-1m

94/2         
1-2m

95/1      
0-1m

95/2-3        
1-3m

PCB kok.-96 1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 5

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kg ka)

Näytepisteen / näytteen nro ja syvyys

Yhdiste
Kynnysarvo 
(mg/kg ka)

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kg ka)

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kg ka)Yhdiste

Näytepisteen / näytteen nro ja syvyys
Kynnysarvo 
(mg/kg ka)

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kg ka)
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Taulukko 4.  Vuonna 1999 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; 
PAH-yhdisteet. Pitoisuudet ilmoitettu maan kuivapainoa kohti. (liite 5) 

88/1         
0-1m

89/1-2       
0-1,4m

90/1       
0-1m

90/2-3     
1-2,5m

91/1         
0-1m

91/2-3     
1-3m

92/1        
0-1m

Naftaleeni (mg/kg) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 5 15

Asenafteeni (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -

Fluoreeni (mg/kg) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - -

Fenantreeni (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 5 15

Antraseeni (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 5 15

Fluoranteeni (mg/kg) 1,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 <0,1 1 5 15

Pyreeni (mg/kg) 1,8 0,4 0,4 1,0 0,4 <0,4 <0,4 - - -
Bentso(a)antraseeni 
(mg/kg) 0,7 <0,2 0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 1 5 15

Kryseeni mg/kg) 1,3 0,3 0,8 0,9 <0,2 <0,2 <0,2 - - -
Bentso(b)fluoranteeni 
(mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -
Bentso(k)fluoranteeni 
(mg/kg) 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 
(mg/kg) 0,4 <0,2 0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 2 15

Dibentso(a,h)antraseeni 
(mg/kg) 1,0 0,2 0,9 0,7 0,6 <0,2 <0,2 - - -

Bentso(ghi)peryleeni 
(mg/kg) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 
(mg/kg) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - -

Summa 6,9 1,2 2,9 3,7 1,5 0,3 <2 15 30 100

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kg 
ka)PAH-yhdiste

Näytepisteen/näytteen nro ja syvyys
Kynnys-
arvo 
(mg/kg 
ka)

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kg 
ka)

- viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- ja ohjearvoja 
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Taulukko 4 jatkuu. Vuonna 1999 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; PAH-
yhdisteet. Pitoisuudet ilmoitettu maan kuivapainoa kohti. (liite 5) 

92/2-3        
1-3m

93/1              
0-1m

93/2-4          
1-3,4m

94/1              
0-1m

94/2            
1-2m

95/1              
0-1m

95/2-3         
1-3m

Naftaleeni (mg/kg) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 5 15

Asenafteeni (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -

Fluoreeni (mg/kg) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 - - -

Fenantreeni (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,8 <0,5 2,6 1 5 15

Antraseeni (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1 5 15

Fluoranteeni (mg/kg) <0,1 0,4 <0,1 0,2 5,2 0,1 5,8 1 5 15

Pyreeni (mg/kg) <0,4 0,6 <0,4 <0,4 4,6 <0,4 5,2 - - -

Bentso(a)antraseeni 
(mg/kg) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2,1 <0,2 2,2 1 5 15

Kryseeni mg/kg) <0,2 <0,2 <0,2 1,8 <0,2 <0,2 1,9 - - -

Bentso(b)fluoranteeni 
(mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,6 <0,5 1,2 - - -

Bentso(k)fluoranteeni 
(mg/kg) 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 1,1 <0,2 0,9 1 5 15

Bentso(a)pyreeni (mg/kg) <0,2 <0,2 0,2 <0,2 1,5 <0,2 1,4 0,2 2 15

Dibentso(a,h)antraseeni 
(mg/kg) <0,2 0,3 <0,2 <0,2 4,1 <0,2 3,5 - - -

Bentso(ghi)peryleeni 
(mg/kg)

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - -

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 
(mg/kg) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - -

Summa <2 1,3 <2 0,2 25 0,1 26 15 30 100

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kgka)PAH-yhdiste

Näytepisteen/näytteen nro ja syvyys

Kynnysarvo 
(mg/kgka)

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kgka)

 - viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- ja ohjearvoja 
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Taulukko 5. Vuonna 1999 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; PCDD- ja PCDF-
pitoisuudet (dioksiinit ja furaanit) kuiva-ainetta kohti laskettuna sekä 2, 3, 7, 8 - TCDD-
ekvivalentteina (I-TEQ) (liite 5) 

Näytepisteen / 
näytteen nro 

ja syvyys
91/1                  
0-1m

2,3,7,8-TeCDD (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,7,8-PeCDD (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,4,7,8-HxCDD ( µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,6,7,8-HxCDD (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,7,8,9-HxCDD (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (µg/kg) <0,06 - - -

OcCDD (µg/kg) <0,2 - - -

2,3,7,8-TeCDF (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,7,8-PeCDF (µg/kg) <0,04 - - -

2,3,4,7,8-PeCDF (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,4,7,8-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,6,7,8-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

2,3,4,6,7,8-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,7,8,9-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (µg/kg) <0,06 - - -
OcCDF(µg/kg) <0,2 - - -

2,3,7,8-TCDD (I-TEQ)(µg/kg) <0,02 0,01 0,1 2

Yhdiste
Kynnys-
arvo(µg/kg)

Alempi 
ohjearvo 
(µg/kg)

Ylempi 
ohjearvo 
(µg/kg)

 

TE=tetra, PE=penta, Hx=heksa, Hp=hepta, Oc=okta, CDD=kloonbentso-p-dIOksllnl. CDF=klooribentsofuraani 
- viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- eikä ohjearvoja 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 6.   Vuonna 1999 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; kloorifenoliyhdisteet. 
Pitoisuudet ilmoitettu maan k,uivapainoa kohti. (liite 5) 
 

Näytepisteen 
/ näytteen 
nro ja syvyys

91/1                  
0-1m

2,4,6-trikloorifenoli (mg/kg) < 0,2 0,5 10 40

2,3,4,6-tetrakloorifenoli (mg/kg) < 0,04 0,5 10 40

Pentakloorifenoli (mg/kg) < 0,4 0,5 10 20

Yhdiste

Kynnysar-
vo 

(mg/kg)

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kg)

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kg)
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Taulukko 7.  Vuonna 1999 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustu loksia; Metallit. Pitoisuudet 
ilmoitettu maan kuivapainoa kohti. (liite 6) 
 

Näytepisteen / 
näytteen nro 88/1 89/1-2 90/1 90/2-3 91/1 91/2-3 92/1 92/2-3

Kynnys-
arvo

Alempi 
ohjearvo

Ylempi 
ohjearvo

Näytesyvyys 
(m) 0,0-1,0 1,0-1,4 0,0-1,0 1,0-2,5 0,0-1,0 1,0-3,0 0,0-1,0 1,0-3,0

Maalaji Si Hk Hk HkSr+ki Hk Hk Hk HkSr

Kuiva-aine % 79,4 84,3 88,6 85,6 91,1 93,2 81,5 83

pH 7,5 7,1 8,6 8,5 8,1 7,2 8,3 8,4
antimoni (Sb), 
mg/kg < 15 < 15 < 15 < 15 57 < 15 < 15 < 15 2 10 50
arseeni (As), 
mg/kg 14 15 < 10 < 10 < 10 < 10 69 < 10 5 50 100
barium (Ba), 
mg/kg 270 113 206 283 315 832 91 674 - - -
elohopea (Hg), 
mg/kg 0,08 0,09 0,03 < 0,02 0,08 0,02 0,02 0,03 0,5 2 5
kadmium (Cd), 
mg/kg 1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 5,5 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 10 20
kromi (Cr), 
mg/kg 49,5 36 26,8 77,9 40,1 30,4 920 40,3 100 200 300
kupari (Cu), 
mg/kg 134 311 49 52 113 92,4 1 130 75,9 100 150 200
lyijy (Pb), 
mg/kg 176 111 21,9 82 690 39,2 97 25,6 60 200 750
nikkeli (Ni), 
mg/kg 27 23,7 19,4 32,2 32,3 42,8 1 310 42,6 50 100 150
sinkki (Zn), 
mg/kg 197 193 55,1 97,6 5 140 111 439 91 200 250 400
koboltti (Co), 
mg/kg 13,6 11 9,6 12,8 11,4 26 131 21 20 100 250
molybdeeni 
(Mo), mg/kg < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 53 - - -
vanadiini (V), 
mg/kg 82,3 54,2 49,2 107 56,4 79,9 283 75,4 100 150 250
beryllium (Be), 
mg/kg 1,7 < 0,5 0,9 0,8 0,7 2,8 0,6 1,8 - - -
alumiini (Al), 
mg/kg 21,6 11,1 12,9 23,9 14,9 22,1 5,57 18,3 - - -
kalsium (Ca), 
mg/kg 6,87 4,85 16,9 3,97 17,0 20,1 5,02 14,6 - - -
rauta (Fe), 
mg/kg 46,8 52,4 21,4 40,5 33,0 35,0 219 42,8 - - -
kalium (K), 
mg/kg 5,24 3,41 3,49 12 5,19 3,96 1,7 4,64 - - -
magnesium 
(Mg), mg/kg 9,89 6,06 6,56 13,3 7,14 8,22 2,23 8,26 - - -
mangaani 
(Mn), mg/kg 840 547 300 420 747 508 2200 467 - - -
natrium (Na), 
mg/kg 359 178 444 299 471 899 256 613 - - -
fosfori (P), 
mg/kg 895 591 465 551 1040 981 633 846 - - -
rikki (S), 
mg/kg 230 261 477 1140 1510 832 1260 1200 - - -
strontium (Sr), 
mg/kg 77 24,8 81 22,2 79,4 301 24,6 210 - - -
titaani (Ti), 
mg/kg 2060 1040 1010 2710 1410 1190 547 1360 - - -
boori (B), 
mg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 10 < 5 < 5 - - -  
- viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- ja ohjearvoja 
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Taulukko 7 jatkuu   Vuonna 1999 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimust uloksia; Metallit. Pitoi-
suudet ilmoitettu maan kuivapainoa kohti. (liite 6) 

Näytepisteen / 
näytteen nro 93/1 93/2-4 94/1 94/2 95/1 95/2-3

Kynnys-
arvo

Alempi 
ohjearvo

Ylempi 
ohjearvo

Näytesyvyys 
(m) 0,0-1,0 1,0-3,4 0,0-1,0 1,0-2,0 0,0-1,0 1,0-3,0
Maalaji SiHk HkSr Hk Hk Hk Hk-Sa

Kuiva-aine % 80,4 85,9 87,1 86,8 82,4 78,6
pH 8,7 9 8,1 8,3 8,9 8,3

antimoni (Sb), 
mg/kg < 15 < 15 2 10 50
arseeni (As), 
mg/kg 12 < 10 13 < 10 < 10 10 5 50 100
barium (Ba), 
mg/kg 379 304 331 228 461 286 - - -
elohopea (Hg), 
mg/kg 0,12 0,15 0,04 0,05 0,05 0,23 0,5 2 5
kadmium (Cd), 
mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 10 20
kromi (Cr), 
mg/kg 236 80,5 48,4 80,9 31,4 47,3 100 200 300
kupari (Cu), 
mg/kg 262 46,2 197 1 030 366 92,2 100 150 200
lyijy (Pb), 
mg/kg 388 9,4 46,8 71,8 645 97 60 200 750
nikkeli (Ni), 
mg/kg 34,4 28,8 52 43,9 22,3 21,9 50 100 150
sinkki (Zn), 
mg/kg 723 145 138 232 415 208 200 250 400
koboltti (Co), 
mg/kg 18,4 16,8 26 18,5 10,5 12 20 100 250
molybdeeni 
(Mo), mg/kg < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 - - -
vanadiini (V), 
mg/kg 90,2 133 66,8 87,1 41,3 75,2 100 150 250
beryllium (Be), 
mg/kg 1 < 0,5 1,4 0,7 0,9 0,8 - - -
alumiini (Al), 
mg/kg 20,8 30,6 13,7 21,2 10,3 19,3 - - -
kalsium (Ca), 
mg/kg 12,5 2,39 10,2 7,83 26,5 20,3 - - -
rauta (Fe), 
mg/kg 49,1 60,3 47,2 47,6 22,6 36,6 - - -
kalium (K), 
mg/kg 9,21 23,8 3,54 9,52 3,11 7,11 - - -
magnesium 
(Mg), mg/kg 12,1 17,8 7,16 11,8 6,66 10,3 - - -
mangaani (Mn), 
mg/kg 748 749 978 750 1220 1220 - - -
natrium (Na), 
mg/kg 570 241 577 586 436 593 - - -
fosfori (P), 
mg/kg 880 599 554 653 1340 1080 - - -

rikki (S), mg/kg 802 607 1940 1240 3390 2040 - - -
strontium (Sr), 
mg/kg 96,1 10,1 110 30,1 190 65,5 - - -
titaani (Ti), 
mg/kg 2180 4170 1110 2270 693 2030 - - -
boori (B), 
mg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 10 < 5 - - - - 
- viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- ja ohjearvoja 
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4  RANTA-ALUE 

Ranta - alueeksi kutsutaan Ranta-Tampellan alueesta nk. Aspinniemeä, joka 
rajoittuu eteläpuolelta Kekkosentiehen ja muualta Näsijärveen. 

4.1 Maanpinnan korkeudet 

Ranta-Tampellan nykyisen Aspinniemen maa-alueen pinta-ala on noin 1.8 ha. 
Luonnonmaanpinta (aiempien täyttöjen pinta) vaihtelee tasovälillä +97.1 ... 
+99.3, viettäen maanpinta lievästi pohjoiseen, Näsijärven suuntaan. Vierei-
nen Kekkosentie on Näsinsillan kohdalla korkeimmillaan tasolla n. +103.6, ta-
sauksen laskiessa Tampellan Esplanadin liittymään kuljettaessa tasolle n. 
+97.9. Em. liittymästä edelleen itään päin nousee Kekkosentie likimain tasai-
sessa kaltevuudessa, tasauksen ollessa Naistenlahden ylikulkusillan keskivai-
heilla n. +104.5. 

4.2 Pohjavedenpinnan korkeudet 

Ranta-alueella pohjaveden pinnan korkeus seurannee välialueelta saatujen 
pohjaveden korkeustietojen antamien viitteiden mukaisesti Näsijärven veden 
pinnan korkeuksia. Ranta-alueella pohjaveden pinnan korkeus vaihdellee ta-
sovälillä +94 ... +96. Pohjaveden virtaussuunta ranta-alueelta on pohjoiseen, 
Näsijärven suuntaan. 

Pohjaveden muodostuminen ranta-alueella on varsin vähäistä. 

4.3 Näsijärven vedenpinnan korkeudet, syvyyssuhteet, virtausmittaukset 
ja rannan täyttö 

4.3.1 Vedenpinnan korkeudet 

Näsijärven vedenkorkeuksia säännöstellään Näsijärven säännöstely-yhtiölle v. 
1978 myönnetyn viranomaisluvan perusteella Tammerkosken vesivoimaloilla. 
Säännöstely tapahtuu rajoissa +93.91 ... +95.40 Näsijärven vedenkorkeu-
deksi on mitattu + 95.30 (9.6.1998).   

Poikkeuksellisten tulvien aikainen yläraja voi olla tietyin ehdoin (päätös 9.10.-
78) enintään 10 vuorokauden aikana +95.50. 

Huomioiden myrskyjen aikaiset aaltoiluvaikutukset (tuuli pohjoisluoteesta), 
tulisi alueen rakennusten perustamistaso olla vähintään tasolla +98.0. 

Näsijärven hydrologiset tiedot ovat 'Hydrologisen vuosikirjan 2001-2005' 
(Suomen ympäristö 44/2007) mukaan seuraavat:  

 

HW x) MW xx) NW xxx) HW x) MW xx) NW xxx)

Näsijärvi
Tampella/
6920 7672 13,9 +95,47 +95,02 +94,06 +95,36 +95,09 94,36

Vedenkorkeudet
Vuosijksot 1991-2005 Vuosi 2005

Vesistö
Asteikko 
/nro

Valuma-
alue 

(km2)
Järvisyys 
(%)

              x) ylivesi xx) keskivesi xxx) alivesi 
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4.3.2 Syvyyssuhteet 

Nykyisen täyttöalueen pohjoissivustalta mitattuna järven pohjan taso syvenee 
varsin nopeasti, ollen n. 50 metrin etäisyydellä vesisyvyys n. 20 metriä. Noin 
600 metriä luoteeseen (Siilinkarin suuntaan) sijaitsee Näsijärven syvänne, 
jossa vesisyvyyttä on jopa 33 ... 38 m. 

 

4.3.3 Virtausmittaukset 

Pirkanmaan ympäristökeskus on tehnyt Näsijärvellä, Ranta-Tampellan edus-
talla virtausmittauksia virtaustutkalla (ADCP) veneestä kaksi kertaa; kesällä 
1996 ja 1999. Mittauslinjoja oli useita ja tuloksia saatiin 0.5-1 metrin kerrok-
sina läpi koko vesipatsaan. Kesällä 1999 käytettiin lisäksi uimuriajelehtijoita, 
joilla seurattiin veden virtausta kahdessa syvyydessä (2 m ja 15 m). Ajelehti-
jan liike kuvaa vesi massan siirtymistä eri asennussyvyydellä. 

Mittauksissa 26.8.1999 tuuli kaakosta (v = 4 m/s), Tammerkosken virtaaman 
ollessa 91 m3/s ja 10.6.1999 tuuli lännestä (v = 5 m/s), Tammerkosken vir-
taaman ollessa 103 m3/s. 

Mittauslinjalta 7 (Särkänniemi-Lapinniemi) 26.8.1999 tehtyjen virtausmittaus-
ten mukaan Särkänniemen edustalta havaittiin veden virtaavan Tammerkos-
ken suuntaan kerroksessa 0-7 metriä maksiminopeudella 8 cm/s. Naistenlah-
den puoleisessa osassa linjaa havaittiin heikko virtaus (3 cm/s) kerroksessa 
0-15 metriä Näsijärven ulapan suuntaan. Koko mittauslinjalla kerroksessa 15 
metriä - pohja veden virtaus oli kohti Näsijärven ulappaa, nopeus 7 cm/s. 

Mittauslinjalta 1 (Särkänniemi-Lapinniemi) 10.6.1999 tehtyjen virtausmittaus-
ten mukaan vesi virtasi Särkänniemen edustalta Tammerkosken suuntaan 
maksiminopeudella 5 cm/s. Naistenlahden puoleisessa osassa linjaa pintavir-
taus oli tuulen mukana länteen (Naisten lahden suuntaan). Syvemmällä ha-
vaittiin heikko virtaus Näsijärven ulapan suuntaan, n. 4 cm/s. 

Kahdessa eri tuulitilanteessa (kaakko ja länsi) tehtyjen virtausmittausten tu-
losten perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että vesi näyttäisi virtaavan 
Tammerkoskeen kosken yläpuolisesta vesimassasta ja erityisesti Särkännie-
men puoleiselta sivustalta. Ranta-Tampellan nykyisen täyttöpenkereen edus-
talla sekä pintavirtaus että pohjan läheinen virtaus näyttäisi kiertävän ensin 
kohti Naistenlahtea ja sieltä edelleen Näsijärven ulapalle. 

 

4.3.4 Rannan täyttö 

Näsijärven rannan täytöstä Aspinniemen edustalla on tehty vuonna 1998 
Suunnittelukeskus Oy:n toimesta ja Exofennica Oy:n toimeksiannosta vesilain 
2. luvun 2 §:n mukainen lupahakemus siihen vaadittuine selvityksineen ja 
vaikutusten arviointeineen Länsi-Suomen vesioikeudelle (hakemusteksti Exo-
fennica Oy/1388 B8159/18.12.1998 ja vastineet vesioikeudelle jätettyihin 
muistutuksiin 21.4.1999). 

Hakemuksesta jätetyt muistutukset/lausunnot olivat pääosin myönteisiä ja 
niiden perusteella näytti hyvinkin ilmeiseltä, että haetun luvan myöntämisen 
edellytykset olivat olemassa. Myöhemmin vuonna 1999 Exofennica Oy veti 
kuitenkin hakemuksensa pois vesioikeuden käsittelystä. 
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Täyttö suunniteltiin vuonna 1998 tehtäväksi n. tasoon +98.0. Täyttötyö suun-
niteltiin tehtäväksi puhtailla kivi- ja kalliolouhemassoilla. 

Täytön arvioitiin syrjäyttävän nykyisiä pehmeitä järven pohjasedimenttiker-
roksia ja nostavan järven nykyistä pohjatasoa n. 2 ... 3 metriä penkereen 
edustalla. Täyttöpenkereen alla varauduttiin tekemään räjäytyksiä, jotta pen-
kereen alle ei jäisi pohjasedimenttikerroksia haitallisissa määrin. Täyttöalue 
suunniteltiin kuormitettavaksi ylipenkereellä (n. 2 m), jolla edistettäisiin ja 
nopeutettaisiin täytön painumista ja saataisiin helpommin muodostetuksi ra-
kennuskelpoista maata. Ulkoluiskien kaltevuudeksi suunniteltiin 1:1,5. 

Vesistötäytön paksuuden arvioitiin olevan enimmillään 25 metriä ja täytön 
kokonaismassamääräksi arvioitiin 350000 m3rtr ja täyttöajaksi 7 vuotta. 

4.4 Maaperä 

Ranta-Tampellan nykyinen maa-alue Aspinniemessä muodostuu kokonaan 
täyttömateriaalista. Viimeisimpinä alueella on tehty täyttöjä 1970-luvun alku- 
ja 1990-luvun loppupuolella, jolloin Kekkosentietä ja sen lisäkaistoja on ra-
kennettu. 

Aspinniemessä täyttömaata on n. 15 ... 20 metrin paksuudelta. Täytön alla on 
paikoin, lähinnä niemen itäpäässä 2 ... 8 metriä savista silttiä tai laihaa savea 
oleva koheesiomaakerros. Saven alla on moreenia. 

Täytemaa sisältää vaihtelevasti karkeaa louhetta ja silttistä täytemaata. Täy-
tetylle alueelle on ajettu ilmeisesti myös valimon kuonaa. Alueella tehtyjen 
tutkimusten mukaan on todennäköistä, että raskas louhetäyte on syrjäyttänyt 
painuessaan vain löyhemmät liejuiset siittikerrokset. 

Täytetyn alueen edustalla Näsijärven pohjassa tavataan pehmeitä lieju- ja sa-
vikerroksia. Pehmeän pohjasedimenttikerroksen paksuus vaihtelee 1 ... 8 
metriin, ollen paksuimmillaan alueen itäpäässä ja ohuimmillaan alueen länsi-
päässä. Em. erittäin pehmeän kerroksen alla on pehmeä, mutta selvästi kiin-
teämpi savi-/silttikerros, joka on paksuimmillaan n. 7 ... 9 metriä. Saven alla 
on moreenia. 

4.5 Kallioperä 

Ranta-alueella, nykyisellä ' täyttöalueella, ei kalliopinnan korkeusasemasta ole 
aivan tarkkaa kuvaa. Tehtyjen kairausten mukaan kalliopinnan korkeudet 
näyttäisivät vaihtelevan tasovälillä +70...+85 ja järvialueella täyttöalueen lä-
heisyydessä tasovälillä +65...+74. 

Kallioperän laadun oletetaan olevan ranta-alueella, kuten välialueellakin mah-
dollista ruhjealuetta (kalliopainanne) lukuun ottamatta, varsin hyvää (keski-
rakeista juovaista gneissimäistä granodioriittia). 

4.6 Maaperän ja pohjasedimenttien puhtaus 

Ranta-alueen maaperän puhtautta on tutkittu Suunnittelukeskus Oy:n toimes-
ta v. 1993 kahdesta pisteestä (1 ja 2) sekä vuonna 2000 kahdesta pisteestä 
(96 ja 97). Näsijärven pohjasedimenttien puhtautta on tutkittu v. 1993 Ko-
kemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta kolmesta pisteestä 
(J783, J784 ja J785) sekä v. 1998 Novalab Oy:n toimesta kahdesta pisteestä 
(1/P1 ja 5/P2).Näytepisteiden sijainti ilmenee asemapiirroksesta YMP-
1388-B8159-201. 
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Tehtyjen maa- ja sedimenttinäytetutkimusten tulokset Ranta-alueelta on 
koottu taulukoihin 8-14. 

Taulukko 8.   Vuonna 1993 tutkittujen maaperänäyteiden analysituloksia; metallit, 
PAH-yhdisteet (liite 1) 

Näytepiste 1 2
Maalaji Hk Si
Syvyys 0…0,6 0….0,7

Määritys
pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

arseeni (As), mg/kg 4,7 4,8 5 50 100

elohopea (Hg), mg/kg < 0,1 0,51 0,5 2 5

kadmium (Cd), mg/kg 0,25 <0,2 1 10 20

koboltti (Co), mg/kg 8,9 12 20 100 250

kromi (Cr), mg/kg 27 37 100 200 300

kupari (Cu), mg/kg 150 110 100 150 200

lyijy (Pb), mg/kg 27 64 60 200 750

nikkeli (Ni), mg/kg 23 21 50 100 150

sinkki (Zn), mg/kg 370 170 200 250 400

syanidi (CN) mg/kg 0,35 1 1 10 50

Fenantreeni ** mg/kg 0,24 1 5 15

Fluoranteni ** mg/kg 0,49 1 5 15

Pyreeni** mg/kg < 0,1 - - -

Kryseeni** mg/kg 0,21 - - -

Kynnysarvo
Alempi 
ohjearo

Ylempi 
ohjearvo

 
** muiden PAH-yhdisteiden pitoisuudet merkityksettömän pieniä tai alle määritysrajan 
- viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- ja ohjearvoja 

Taulukko 9.   Vuonna 2000 tutkittujen maaperänäytteiden analyysituloksia; metallit 
ja mineraaliöljyt (liite 7 ja 8) 

Näytepiste 96 96 96 97 97 97

Maalaji Si Hksi Si Si Si Si

Syvyys 0-1 1-2 2-4 0-1 1-2 2-4

Määritys

pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

pitoisuus 
mg/kg ka

arseeni (As), 
mg/kg < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 5 50 100
elohopea (Hg), 
mg/kg 0,03 0,08 1,13 0,07 0,04 0,03 0,5 2 5
kadmium (Cd), 
mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 10 20
koboltti (Co), 
mg/kg 19,5 15,2 17,6 14,4 16,6 12,7 20 100 250
kromi (Cr), 
mg/kg 96 88,9 90,6 95,1 86 67,9 100 200 300
kupari (Cu), 
mg/kg 63,3 80,9 1 660 80,3 88,7 68,8 100 150 200
lyijy (Pb), 
mg/kg 41,9 43,7 72 50,8 30,8 24,3 60 200 750
nikkeli (Ni), 
mg/kg 70,7 43,2 46,3 38,0 46,6 34,0 50 100 150
sinkki (Zn), 
mg/kg 175 160 364 137 136 105 200 250 400

 mineraaliöljyt, 
mg/kg 180 120 170 160 570 150 300

100/300/6
00*

500/1000/     
2000*

Kynnys-
arvo

Alempi 
ohjearo

Ylempi 
ohjearvo

* Ohjearvot järjestyksessä C5-C10 (bensiini) / C10 – C21 (keskiraskaat) / C22 – C 40 (raskaat) 
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Taulukko 10.  Vuonna 2000 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; PAH-
yhdisteet. Pitoisuudet ilmoitettu maan kuivapainoa kohti. (liite 7) 
 

96/1-2           
0-2m

96/3-4            
2-4m

97/1-2       
0-2m

94/1         
0-1m

Naftaleeni (mg/kg) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 5 15

Asenafteeni (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -

Fluoreeni (mg/kg) <0,2 0,3 <0,2 <0,2 - - -

Fenantreeni (mg/kg) <0,5 2,5 <0,5 <0,5 1 5 15

Antraseeni (mg/kg) <0,5 0,7 <0,5 <0,5 1 5 15

Fluoranteeni (mg/kg) 0,4 4,2 0,6 0,5 1 5 15

Pyreeni (mg/kg) 0,6 8,7 0,6 0,8 - - -
Bentso(a)antraseeni 
(mg/kg) < 0,2 2,4 0,3 0,3 1 5 15

Kryseeni mg/kg) 0,2 3,4 0,3 0,3 - - -
Bentso(b)fluoranteeni 
(mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -
Bentso(k)fluoranteeni 
(mg/kg) <0,2 0,7 <0,2 <0,2 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 
(mg/kg) <0,2 2,4 <0,2 0,2 0 2 15
Dibentso(a,h)antraseeni 
(mg/kg) 0,3 2,6 0,5 0,4 - - -
Bentso(ghi)peryleeni 
(mg/kg)

<0,2 2 0,5 0,5 - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 
(mg/kg) <0,2 1,9 <0,2 0,2 - - -

Summa 1,5 32 2,8 3,2 15 30 100

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kgka)

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kgka)PAH-yhdiste

Näytepisteen/näytteen nro ja syvyys (m) Kynnys-
arvo 

(mg/kgka)

- viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- ja ohjearvoja 

Taulukko 11.   Vuonna 2000 otettujen näytteiden PCB-pitoisuudet kuiva-ainetta koh-
ti laskettuna. (liite 7) 

 

96/1-2      
0-2m

96/3-4      
2-4m 
(**)

97/1-2  
0-2m 
(**)

97/3-4  
2-4m 
(**)

PCB kok. (mg/kg) 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,5 5

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kg 
ka)Yhdiste (*)

Näytepisteen / näytteen nro ja 
syvyys Kynnys-

arvo 
(mg/kg 
ka)

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kg 
ka)

  
(*) PCB vastasi profiililtaan kaupallista Aroclor 1260-valmistetta 
(**) Näytteessä havaittiin jälkiä PCB:stä 
 
PCB on määritetty kaasukromatografisesti EC-detektoria käyttäen ja kvantitoinin jälkeen fraktioitu alumiinioksi-
di- ja aktiivihiilipylväillä. Käytetyn menetelmän pienin määritettävissä oleva pitoisuus on 0,1 mg/kg. 
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Taulukko 12.   Vuonna 2000 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; PCDD- 
ja PCDF-pitoisuudet (dioksiinit ja furaanit) kuiva-ainetta kohti laskettuna sekä 2, 3, 
7, 8 -TCDD-ekvivalentteina (I-TEQ) (liite 7). 

 
Näytepisteen / 
näytteen nro ja 

syvyys
91/1  0-1m

2,3,7,8-TeCDD (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,7,8-PeCDD (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,4,7,8-HxCDD ( µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,6,7,8-HxCDD (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,7,8,9-HxCDD (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (µg/kg) <0,06 - - -

OcCDD (µg/kg) <0,2 - - -

2,3,7,8-TeCDF (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,7,8-PeCDF (µg/kg) <0,04 - - -

2,3,4,7,8-PeCDF (µg/kg) <0,04 - - -

1,2,3,4,7,8-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,6,7,8-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

2,3,4,6,7,8-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,7,8,9-HxCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (µg/kg) <0,06 - - -

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (µg/kg) <0,06 - - -
OcCDF(µg/kg) <0,2 - - -

2,3,7,8-TCDD (I-TEQ)(µg/kg) <0,02 0,01 0,1 2

Ylempi 
ohjearvo 
(µg/kg)

Kynnysarvo 
(µg/kg)

Alempi 
ohjearvo 
(µg/kg)Yhdiste

 - viivalla merkityille aineille ei ole määritetty kynnys- ja ohjearvoja 
TE=tetra, PE=penta, Hx=heksa, Hp=hepta, Oc=okta, CDD=kloonbentso-p-dIOksllnl, 
CDF=klooribentsofuraani 
 

 

Taulukko 13.   Vuonna 2000 tutkittujen maaperänäytteiden tutkimustuloksia; kloori-
fenoliyhdisteet. Pitoisuudet ilmoitettu maan kuivapainoa kohti, (liite 7) 

 

Näytepisteen / 
näytteen nro ja 
syvyys

91/1 0-1m

2,4,6-trikloorifenoli 
(mg/kg) < 0,2 0,5 10 40

2,3,4,6-tetrakloorifenoli 
(mg/kg) < 0,04 0,5 10 40

Pentakloorifenoli 
(mg/kg) < 0,04 0,5 10 20

Yhdiste
Kynnysarvo 
(mg/kg)

Alempi 
ohjearvo 
(mg/kg)

Ylempi 
ohjearvo 
(mg/kg)
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Taulukko 14 .  Vuosina 1993 ja 1998 tutkittujen Näsijärven pohjasedimenttinäyttei-
den analyysituloksia; metallit, PCB-yhdisteet, klooribentseenit, kloorifenolit ym. 
(liitteet 2 ja 3) 
 

MÄÄRITYS

J 783        
(as 1)

J 784        
(as 2)

J 785      
(as 3)

J 786      
(as 4) 1 / P1 5 / P2

Tiheys, G/cm3
1,43 1,79 1,56 1,31

Vesipit. % 299 84,8 253 179

Kuiva-aine, % 21 53,4 22,7 35,4 23,6 56,8

Humus:poltto, % 12,91 8,96 10,89 5,52
arseeni (As), 
mg/kgka 13 3,9 5 7 <4 <2 5 50 100
elohopea (Hg), 
mg/kgka 1,6 0,12 0,92 0,3 0,5 2 5
kadmium (Cd), 
mg/kgka 1,1 0,5 0,32 0,6 1 10 20
koboltti (Co), 
mg/kgka 24 20 15 18 20 100 250
kromi (Cr), 
mg/kgka 70 74 78 76 46 43 100 200 300
kupari (Cu), 
mg/kgka 92 73 48 53 36 96 100 150 200

lyijy (Pb), mg/kgka 120 43 19 44 23 72 60 200 750
nikkeli (Ni), 
mg/kgka 37 43 29 37 40 31 50 100 150
sinkki (Zn), 
mg/kgka 240 150 97 170 168 187 200 250 400
syanidi (CN),  
mg/kgka < 0,1* < 0,1* < 0,1* < 0,1* 1 10 50

PCB kok,  mg/kgka < 0,03* < 0,03* < 0,03* < 0,03* 0,1 0,5 5
1,2,3,4-
tetraklooribentseeni  
mg/kgka < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* 0,1 1 5
Muut 
klooribentseenit,  
mg/kgka < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* 0,1 1 5

2,4,5-trikloorifenoli  
mg/kgka < 0,001* < 0,001* 0,002 0,0021 0,5 10 40
2,3,5,6-
tetrakloorifenoli,  
mg/kgka < 0,001* < 0,001* 0,001 0,0032 0,5 10 40
2,3,4,6-
tetrakloorifenoli,  
mg/kgka 0,0012 < 0,001* 0,0011 0,0026 0,5 10 40

Pentakloorifenoli 0,0015 < 0,001* 0,001 0,0048 0,5 10 20
muut kloorifenolit,  
mg/kgka < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* 0,5 10 40

typpi (N), mg/kgka 3770 1110 - - -

fosfori (P)  mg/kgka 2100 720 - - -

Sedimenttinäytepisteet

Kynnys-
arvo

Alempi 
ohjearvo

Ylempi 
ohjearvo

 

Ympäristöministeriön Ympäristöoppaassa 117/2004 on esitetty sedimenttien 
ruoppaus- ja läjitysohje. Ruoppausmassojen läjityskelpoisuus arvioidaan laa-
tukriteerien avulla vertaamalla normalisoituja pitoisuuksia kahteen eri haitta-
ainetasoon:   
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 - alempi taso (taso 1) 

 - ylempi taso (taso 2) 

Ruoppausmassan vaikutukset meriympäristölle arvioidaan haitattomiksi, jos 
normalisoidut pitoisuudet alittavat tason 1. Ruoppausmassa arvioidaan mah-
dollisesti pilaantuneeksi, jos haitta-ainepitoisuudet ovat tasojen 1 ja 2 välissä. 

Ruoppausmassaa pidetään pilaantuneena, jos pitoisuudet ylittävät tason 2. 
Ruoppausmassoille on esitetty laatukriteerit tietyille metalleille, polyaromaat-
tisille hiilivedyille, mineraaliöljylle, DDT+DDE+DDD – yhdisteiille, PCB:lle, tri-
butyylitinalle ja PCDD/PCDF -yhdisteille. Sedimentistä mitatut haitta-
ainepitoisuudet tulee normalisoida metallien pitoisuuksien vertailua varten 
standardisedimentiksi, jossa saven osuus on 25 % ja orgaanista ainesta 10 
%. Orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet tulee myös normalisoida standar-
disedimentiksi. Laskentaan on esitetty muunnoskaavat.  

Vuonna 1993 ja 1998 otettuja näytteitä analysoitaessa ei kyseinen ohje ole 
ollut sedimenteille voimassa, joten normalisointia ei ole tehty ja aivan eksak-
tia pitoisuusvertailua ei voida tässä vaiheessa tehdä. Sedimentin pitoisuuksia 
on kuitenkin verrattu PIMA-asetuksen ohjearvoihin. 

 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

5.1 Välialueen maaperän pitoisuustarkastelu 

(ks. taulukot 1-7) 

5.1.1 Vertailuarvot 

Kesäkuun 1. päivänä 2007 on tullut voimaan asetus pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (Vna 214/2007 PIMA-asetus), jossa annetaan 
haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot. 

Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi 
ohjearvo. Kynnysarvo edustaa kyseisen aineen suurinta pitoisuutta luonnon-
tilaisessa maaperässä. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta kun sen 
haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Mikäli tarkasteltavan aineen-
taustapitoisuudet ovat korkeamaat kuin kynnysarvo, pitoisuutta verrataan 
tausta-arvoon.  

Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon, mutta alittavat alemman ohjearvon, 
maaperä on pilaantumatonta, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 
Kun yhden tai useamman haitta-aineen kynnysarvo ylittyy, maaperän pilaan-
tuneisuus ja kunnostustarve on arvioitava. 

Teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella maaperää pide-
tään mahdollisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pi-
toisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueella) 
maaperää pidetään mahdollisesti pilaantuneena, jos yhden tai useamman 
haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. 

Alueen kaavailtu käyttötarkoitus (asuminen, liike- ja toimistotilat) huomioiden 
on perusteltua suorittaa arviointi alempia ohjearvoja noudattaen. 
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5.2 Välialueen maaperän puhtaus 

Tulosten tarkastelun yhteydessä on syytä muistaa, että vuosina 1996-1997 
tehdyissä haitta-ainetutkimuksissa (TEKES-projekti) on käytetty kenttätes-
tausmenetelmiä (X-met ja AAS), jotka osin ovat olleet vasta kehittelyvaihees-
sa. Näin tutkittujen näytteiden määrä on lisäksi ollut melko vähäinen ja maa-
perän haitta-ainepitoisuudet tiettyjen aineiden kohdalta melko alhaisia. Pää-
osassa pitoisuustarkastelu on kuitenkin tehty laboratoriossa tehtyihin ana-
lyyseihin perustuen. 

Nävtepisteet 3 ja 86. Entinen jäteöljy-, öljy- ja ongelmajätevarasto-
alue (ks. taulukot 1 ja 2). 

Vuonna 1993 tehdyssä tutkimuksessa näytepisteellä 3 ylittyi arseenin kyn-
nysarvo, sinkin ja lyijyn alempi ohjearvo sekä mineraaliöljyille asetetut ylem-
mät ohjearvot. Näistä mineraaliöljypitoisuudet olivat erityisen korkeita. 

Vuosina 1996-97 tehdyissä tutkimuksissa ylittyi näytepisteellä 3 haitta-aineen 
kynnysarvo tai alempi ohjearvo arseenin, lyijyn ja sinkin osalta ainakin toisel-
la käytetyllä mittausmenetelmällä (X-met tai AAS). 

Näytepisteellä 3 ylittyivät mineraaliöljyille asetetut ylemmät ohjearvot vuoden 
-97 tutkimuksissa. Lisäksi öljyjen ja rasvojen pitoisuus oli erittäin korkea. 

Näytepisteellä 86 ylittyivät arseenin (-96 ja -97) ja kuparin (-96) kynnysarvot 
molemmilla kenttämittausmenetelmällä mitattuna. Öljyjen ja rasvojen osalta 
pitoisuus oli melko alhainen. 

Nävtepiste 4. Lentokonebensiinin varastoalue (ks. taulukko 1). 

Alueella sijaitsee lentokonebensiinivaraston lisäksi mallityöpajan muuntamo, 
öljynerotuskaivo sekä käytöstä poistettu maanalainen lentokonebensiinisäiliö. 

Näytepisteeltä tutkittiin vain mineraaliöljypitoisuus, joka alitti kynnysarvon. 

Näytepiste 6. Kivihiilen varastoalue (ks. taulukko 1). 

Näytepisteeltä 6 löytyi kynnysarvon ylittävä pitoisuus PAH-yhdisteisiin kuulu-
van fluoranteenin osalta. Kyseinen yhdiste lienee peräisin kivihiilestä. 

Näytepisteet 17, 83, 84 ja 85. Polttoaineen jakelupaikka (ks. taulukot 
1 ja 2). 

Alueella sijaitsee polttoainevarasto ja ajoneuvohuoltamon palavien nesteiden 
käsittelypaikka. Paikalla ollut nitroselluloosavarasto on purettu. 

Näytepisteellä 17 ylittyivät mineraaliöljyille asetetut ylemmät ohjearvot sel-
västi vuoden -93 tutkimuksessa. Vuoden -97 analyysissä mineraaliöljypitoi-
suus jäi niukasti alle raskaiden jakeiden ylemmän ohjearvon. Öljyjen ja rasvo-
jen pitoisuus sekä hiilivetyjen kokonaispitoisuus vuosien 1996-97 tutkimuksis-
sa olivat korkeita. Pisteeltä 17 mitattiin myös kynnysarvon ylittäviä arseeni- 
ja lyijypitoisuuksia. 

Pisteellä 83 ylittyi alempi ohjearvo arseenin osalta ja kuparin, lyijyn ja sinkin 
osalta kynnysarvo, ainakin toisella mittausmenetelmällä. Öljyjen ja rasvojen 
pitoisuus sekä hiilivetyjen kokonaispitoisuus olivat korkeita. Mineraaliöljypitoi-
suus oli puolestaan alhainen. 
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Näytepisteellä 84 ylittyi arseenin alempi ohjearvo, kun näyte analysoitiin X-
met-menetelmällä. Öljyjen ja rasvojen pitoisuus sekä hiilivetyjen kokonaispi-
toisuus oli yli keskiraskaiden ja raskaiden jakeiden alemman ohjearvon. 

Näytepisteellä 85 ylittyi arseenin kynnysarvo. Sinkin osalta ylittyi kynnysarvo 
molemmilla mittausmenetelmillä ja lisäksi kuparin ja lyijyn osalta ainakin toi-
sella menetelmällä. Myös arseenille asetettu alempi ohjearvo ylittyi vuoden -
97 analyysissä X-met-menetelmällä. Öljyjen ja rasvojen pitoisuus sekä hiilive-
tyjen kokonaispitoisuudet olivat melko korkeita. Mineraaliöljyjen ylemmät oh-
jearvot ylittyivät keskiraskaan jakeen osalta, mutta jäivät alle raskaille jakeille 
asetetun ylemmän ohjearvon. 

Näytepisteet 88 ja 89. Lentokonebensiinin varastoalueen läheisyydes-
sä (ks. taulukot 3-5). 

Aluetta on käytetty lentokonebensiinin varastoalueena (lentokonebensiinisäiliö 
poistettu). Alueella on sijainnut myös mallityöpajan muuntamo ja öljynerotus-
kaivo. 

Näytepisteiltä 88 ja 89 löytyi kynnysarvon ylittäviä metallipitoisuuksia lyijyn 
(176...111 mg/kgka) ja arseenin (14…15 mg/kgka) osalta. Kuparin kynnysar-
vo ylittyi pisteellä 88 ja alempi ohjearvo pisteellä 89. Metallien ja muiden 
epäorgaanisten aineiden osalta ei ohje-arvoja kuitenkaan ylitetty. 

Mineraaliöljypitoisuudet olivat hieman koholla (48...190 mg/kgka), mutta jäi-
vät kuitenkin selvästi alle mineraaliöljylle annetun kynnysarvon. 

PCBkok-pitoisuudet olivat pisteillä 88 ja 89 alle määritysrajan (<0.05 
mg/kgka). 

PAH-yhdisteiden summapitoisuudet olivat varsin alhaiset (6.9...1.2 mg/kgka). 
Yksittäisistä PAH-yhdisteistä kuitenkin pisteellä 88 fluoranteenipitoisuus 1.4 
mg/kgka ylitti kynnysarvon (1 mg/kgka). 

Lentokonebensiinin varastoalueen voidaan katsoa olevan hyvin lievästi pilaan-
tunut, lähinnä metalliteollisuudelle tyypillisten metallien osalta. 

Näytepisteet 90, 91 ja 92. Jäteöljy-, öljy- ja ongelmajätevarastoalu-
een läheisyydessä (ks. taulukot 3-7). 

Pisteellä 90 lyijyn (82 mg/kgka) ja vanadiinin (107 mg/kgka) pitoisuudet ylit-
tivät kynnysarvot. Muiden analysoitujen haitta-aineiden osalta pitoisuudet 
alittivat kynnysarvot tai määritysrajan. 

Pisteellä 91 antimonipitoisuus oli 57 mg/kgka (ylempi ohjearvo 50 mg/kgka). 
Kadmium-pitoisuus oli pisteellä 91  5.5 mg/kgka (kynnysarvo 1 mg/kgka). 

Kromipitoisuus oli varsin suuri pisteellä 92  920 mg/kgka (ylempi ohjearvo 
300 mg/kgka). Kuparipitoisuus oli suurin pisteellä 92  1130 mg/kgka (ylempi 
ohjearvo 200 mg/kgka) ja lyijypitoisuus suurin pisteellä 91  690 mg/kgka 
(alempi ohjearvo 200 mg/kgka). Nikkelipitoisuus pisteellä 92  oli myös varsin 
suuri 1310 mg/kgka (ylempi ohjearvo 150 mg/kgka) ja pisteellä 91  sinkkipi-
toisuus peräti 5140 mg/kgka ja pisteellä 91  439 mg/kgka (ylempi ohjearvo 
400 mg/kgka). 

Pisteellä 90 vanadiinipitoisuus oli 107 mg/kgka (kynnysarvo 100 mg/kgka) ja 
pisteellä 92  283 mg/kgka ylitti ylemmän ohjearvon (250 mg/kgka). Pisteeltä 
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92 mitattiin arseenipitoisuus 69 mg/kgka, joka ylittää alemman ohjearvon 
(alempi ohjearvo 50 mg/kgka).  

Mineraaliöljypitoisuus pisteellä 91 (syvyys 1.0...3.0 m) oli korkea 1500 
mg/kgka, ylittäen keskiraskaille jakeille annetun ylemmän ohjearvon (1000 
mg/kgka). 

PCBkok-pitoisuus 0.46 mg/kgka pisteellä 91 (syvyys 1.0-3.0 m) on yli kyn-
nysarvon (0,1 mg/kgka). Pisteellä 92 (syvyyksissä 0...1 m ja 1...3 m) PCBkok.-
pitoisuudet 1.6...1.0 mg/kgka ylittivät myös alemman ohjearvon (0.5 
mg/kgka). 

Haitallisia PAH-yhdisteitä ei pisteillä 90-92 tavattu. Pisteeltä 91 tutkittiin diok-
siinit ja furaanit sekä kloorifenolit, joiden pitoisuudet olivat kauttaaltaan alle 
määritysrajojen. 

Jäteöljy-, öljy- ja ongelmavarastoalueen ympäristöineen voidaan kat-
soa pilaantuneeksi lähinnä metallien, arseenin, mineraaliöljyjen ja 
PCB:n osalta. 

Nävtepisteet 93, 94 ja 95. Polttoaineen jakelu- ja varastoalueen sekä 
nitroselluloosavarastoalueen (purettu) ja kivihiilikentän läheisyydes-
sä (ks. taulukot 1-5). 

Kuparipitoisuudet 197...1030 mg/kgka pisteillä 93-95 ylittävät paitsi kyn-
nysarvon (100 mg/kgka), niin myös suurimmillaan pisteellä 94 ylemmän oh-
jearvon (200 mg/kgka). 

Lyijypitoisuudet 71.8...645 mg/kgka ylittävät pisteellä 94 kynnysarvon (60 
mg/kgka), sekä pisteillä 93 ja 95 myös alemman ohjearvon (200 mg/kgka). 

Kromipitoisuus 236 mg/kgka pisteellä 93 ylittää alemman ohjearvon (200 
mg/kgka). 

Sinkkipitoisuudet 208...723 mg/kgka pisteillä 93 ja 95 ylittävät suurimmillaan 
ylemmän ohjearvon (400 mg/kgka) ja pisteellä 94 kynnysarvon (200 
mg/kgka). 

Vanadiinipitoisuus suurimmillaan 133 mg/kgka ylittää pisteillä 93  kynnysar-
von (100 mg/kgka).  

Pisteillä 93, 94 ja 95 tavattiin arseenipitoisuudet 12 mg/kgka, 13 mg/kgka ja 
10 mg/kgka, jotka ylittävät kynnysarvon (5 mg/kgka), mutta ovat paljon al-
haisempia kuin alempi ohjearvo (50 mg/kgka). 

Mineraaliöljyjä tavattiin pisteiltä 93-95 enimmillään 320 ... 390 mg/kgka, jot-
ka ylittävät mineraaliöljylle annetun kynnysarvon (300 mg/kgka). 

Pisteillä 94 ja 95 tavattiin yksittäisiä PAH-yhdisteitä; fluoranteeni (5.2...5.8 
mg/kgka), jotka ylittävät annetun alemman ohjearvon (5 mg/kgka), bent-
so(a)antraseeni (2.1... 2 mg/kgka), bentso(k)fluoranteeni ja bent-
so(a)pyreeni, jotka myös ylittävät kynnysarvon. Ko. pisteillä (94,95) PAH-
yhdisteiden summapitoisuudet 25 mg/kgka ja 26 mg/kgka ylittävät myös kyn-
nysarvon (15 mg/kgka). 

Polttoaineen jakelu- ja varastoalueen sekä nitroselluloosavarastoalu-
een ja kivihiilikentän edustaman alueen voidaan todeta pilaantuneen 
lähinnä metallien, mineraaliöljyjen ja PAH-yhdisteiden osalta. 
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5.3 Ranta-alueen maaperän ja pohjasedimenttien puhtaus 

(ks. taulukot 8-14) 

Ranta-alueen maaperän puhtautta on tutkittu vuonna 1993 pintaosiltaan (0 ... 
0.7 m) kahdesta pisteestä ja vuonna 2000 kahdesta pisteestä (0…4 m). 

Näytepisteet 1 ja 2. Täyttöalue. 

Vuonna 1993 tehdyn tutkimuksen (ks. taulukko 8) mukaan alueen maaperän 
pintakerroksissa (pisteillä 1 ja 2) on ainakin metallien; elohopea- (0.51 
mg/kgka), kupari- (150 ... 11 0 mg/kgka), ja lyijy- (64 mg/kgka)pitoisuudet 
lievästi kynnysarvoja korkeammat. Sinkkipitoisuus (370 mg/kgka) oli pisteellä 
1 melkein ylemmän ohjearvon suuruinen. Syanidipitoisuus oli sama kuin kyn-
nysarvo pisteellä 2. PAH-pitoisuudet olivat merkityksettömän pieniä ja alle oh-
jearvojen. Mineraaliöljyjä ei tuolloin tutkittu. 

Näytepisteet 96 ja 97. Täyttöalue 

Vuonna 2000 tehdyssä tutkimuksessa pisteellä 96 2-4 m syvyydellä sinkkipi-
toisuus 364 mg/kgka ylitti alemman ohjearvon ja mineraaliöljypitoisuudet oli-
vat yli bensiinijakeiden alemman ohjearvon. 

0-1 metrissä on hieman kynnysarvoa korkeampi nikkelipitoisuus (70,7 
mg/kgka). 

Elohopean (1,13 mg/kgka) ja lyijyn (71,8 mg/kgka) pitoisuudet ylittävät kyn-
nysarvot 2-4 metrissä ja kuparipitoisuus (1660 mg/kgka) ylittää reilusti 
ylemmän ohjearvon. 

2-4 metrissä ylittyy myös joidenkin PAH-yhdisteiden alempi ohjearvo ja kyn-
nysarvo (ks. taulukko 10). samoin kuin PAH-yhdisteiden summapitoisuus (32 
mg/kgka). PCBkok- pitoisuus (0,3 mg/kgka) oli korkeampi kuin kynnysarvo. 

Pisteellä 97 mineraaliöljyn pitoisuudet (150 ... 570 mg/kgka) jäivät alle keski-
raskaiden jakeiden alemman ohjearvon 0-1 metrissä ja 2-4 metrissä. Mine-
raaliöljypitoisuus on hieman kevyiden jakeiden ylempää ohjearvoa korkeampi 
1-2 metrissä. 

Ranta-alue voidaan katsoa hyvin lievästi pilaantuneeksi metallien, 
mineraaliöljyjen, PCB- yhdisteiden ja PAH- yhdisteiden osalta.  

Nävtepisteet J783, J784, J785, J86, 1/P1 ja 5/P2 

Vuosina 1993 ja 1998 tehtyjen Näsijärven pohjasedimenttitutkimusten (ks. 
taulukko 14) mukaan pohjasedimentissä on kynnysarvot ylittäviä arseeni- 
(12,8 mg/kgka), kadmium- (1.1 ...0.6 mg/kgka), koboltti- (18…24 mg/kgka), 
elohopea- (1.6 ... 0.3 mg/kgka), lyijy- (120 ...72 mg/kgka) ja sinkki- (240 ... 
168 mg/kgka) pitoisuuksia. 

Sedimenttinäytteistä suurimmat ohjearvon ylittävät metallipitoisuudet havait-
tiin pisteellä J783, joka sijaitsee lähempänä Koskenniskaa. Pisteiden (J784), 
(J785), (J86), (1/P1 ja 5/P2) sedimenteistä havaittiin kuitenkin pääosin sel-
västi alle alemman ohjearvon olevia metallipitoisuuksia. Em. pisteillä vain 
kadmium-, lyijy-, sinkki- ja elohopeapitoisuuksien osalta sedimenteistä mitat-
tiin kynnysarvot hienoisesti ylittäviä pitoisuuksia. 

Arseenipitoisuus pisteellä J783 ylittää kynnysarvon. 
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Tutkittujen sedimenttien syanidi-, PCBkok.-, klooribentseeni- ja kloorifenolipitoi-
suudet olivat varsin alhaisia. 

Huomattavaa on, että aivan Aspinniemen keskikohdan edustalta tutkittu Näsi-
järven pohjasedimenttinäyte (J784) oli kaikilta tutkituilta ominaisuuksiltaan 
täysin puhdas. 

Ranta-Tampellan edustan vesialueen pohjasedimenttien voidaan teh-
tyjen tutkimusten perusteella katsoa vain hyvin lievästi pilaantuneen. 

5.4 Rannan täyttöhanke 

Täytön yksi suuri ongelma on veden samentumisen hallitseminen. Etenkin M- 
real Oyj:n Takon kartonkitehdas, joka Tammerkosken alajuoksulla käyttää 
kosken vettä mm. prosessi- ja jäähdytysvetenään kokee erityisen haitalliseksi 
etenkin veden samentumisen, lisääntyvän humuksen ja raskasmetallipitoisuu-
den, mutta myös mahdollisen öljyn pääsyn täyttötyön johdosta pintaveteen. 

Pahimmassa tapauksessa Takon kartonkitehdas joudutaan veden laadun heik-
kenemisen johdosta pysäyttämään ja tuote hylkäämään, jolloin tuotantokat-
koksesta aiheutuu melkoisia katemenetyksiä. 

Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden voimala-alueen kallioperään on si-
joitettu polttoöljyn varmuusvarastoja (2 kpl), joiden tarvitsema kompensaa-
tiovesi otetaan Naistenlahden pohjukassa sijaitsevan imuputken kautta. Säh-
kölaitoksella on hallinnassaan myös kolme Tammerkosken varrella sijaitsevaa 
vesivoimalaa; Finlaysonin voimala, Yläkosken voimala (= Tampellan voimala) 
ja Keskikosken voimala. 

Sähkölaitoksen kannalta ongelmallisinta täyttöhankkeessa on veden samen-
tumisen mahdolliset haittavaikutukset voimalaitoksien käyttämiselle. Samen-
tumisesta ja veden laadun muutoksista voi ensinnäkin aiheutua haittaa Nais-
tenlahden voimalaitoksen raakaveden otolle. Pahimmassa tapauksessa sähkö-
laitos voi joutua hankkimaan korvaavaa raakavettä muualta. Samoin samen-
tuminen ja mahdolliset muut veden laadun muutokset voivat huonontaa öljy-
varastoissa olevan öljyn laatua, pahimmassa tapauksessa jopa pilata sen. Li-
säksi samentumisesta voi aiheutua Tammerkosken vesivoimalaitosten laitteis-
tojen vaurioitumista, käyttökeskeytyksiä ja ainakin ylimääräisiä puhdistuskus-
tannuksia. 

Tammerkosken alajuoksulla on Alakoski Oy:n omistama nk. Alakosken voima-
la, jonka laitteistolle veden laadun samentumisesta tms. veden epäpuhtauk-
sista voi aiheutua samanlaisia vaikutuksia kuin edellä Tampereen Sähkölaitok-
senkin ylläpitämille voimaloille. 

Ranta-Tampellan täyttöalueella Näsijärven veden samentumista alueellisesti 
ja määrällisesti vähennetään jo tekemällä täyttötyö karkeilla kallio- ja kivi-
louhemassoilla ja aloittamalla täyttötyö alueen länsiosasta (Tammerkosken 
puoleiselta osalta), jossa järven pohjamaa on kovempaa ja pengerryksen pai-
numinen siten vähäisempää. Tällöin aikaansaadaan jo heti alkuvaiheessa suo-
japenger Tammerkosken suuntaan. Ranta-Tampellan itäpuolelle rakennetut 
aallonmurtajat muodostavat osittain suojarakenteen Naistenlahden suuntaan. 

Suurempien kerralla täytettävien massamäärien osalta täyttötyön painopistet-
tä tulisi pyrkiä ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan talvikausille. Tällöin 
jääpeite suojaa pintavettä tuulilta ja pienentää tuntuvasti samentuvan veden 
aluetta. 
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Mikäli täyttötyön aikana todetaan syntyvän haitallista veden samentumista, 
tulee harkita yhtenä vaihtoehtona pystymäisten suojaseinämien rakentamista 
suodatinkankaista ainakin täyttöalueen länsi- ja pohjoissivustoille. Tarvittaes-
sa ko. seinämät ovat teknisesti rakennettavissa ja täyttötyön aikainen käyttö-
kin kohtuudella hallittavissa. 

Täytössä syrjäytyneen pohjalietteen päälle voidaan tarvittaessa levittää myös 
ohut kerros hiekkaa, jolloin lietteen karkaamista ja haitallisten aineiden (ras-
kasmetallit ym.) liukenemista veteen pystytään oleellisesti vähentämään. 

Mahdollinen öljyn pääsy työkoneista veteen estetään jo tavanomaista työtur-
vallisuutta ja huolellisuutta noudattavalla työkoneiden käytöllä. 

Täyttöalueen itäosan rantapenkereestä on tavattu 1990-luvun puolivälissä 
ISOMESIKKA-kasviesiintymä, mikä on koko maassa uhanalainen kasvi. ISO-
MESIKKÄ on uhanalaisuusluokassa "vaarantunut" (Suomen ympäristökeskus 
1997: Uhanalaiset kasvimme), mutta se ei kuulu luonnonsuojelulain ja –
asetuksen tarkoittamiin rauhoitettuihin eikä erityisesti suojeltaviin kasvilajei-
hin. Ko. kasviesiintymästä on jo Tampereen kaupungin ympäristövalvonnan 
toimesta kerätty siemeniä ja kylvetty ne Epilän kaupunginosassa sijaitsevaan 
ratapenkkaan. 

ISOMESIKKÄ-kasviesiintymä jää suunnitellun täytön alle. Kasvien siirtoistu-
tusten onnistuminen on hyvin epävarmaa. Niin haluttaessa on kuitenkin vielä 
mahdollisuus kerätä Isomesiköistä siemeniä, ennen kuin täyttö etenee Aspin-
niemen itäosaan, ja kylvää ne vaikkapa läheiseen ratapenkereeseen. 

Täyttötyön aikana tulee sekä Näsijärven eteläosan että Tammerkosken veden 
laatua tarkkailla tihennetysti. Vesistön tilan työnaikaista seurantaa varten tu-
lee laatia tarkkailuohjelma ja alistaa se jo ennen työn aloitusta Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi. Laadittavassa vesistötarkkailuohjelmas-
sa tulee erityisesti ottaa huomioon Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden 
voimalan ja Metsä-Serla Oyj:n Takon kartonkitehtaan esittämät veden laadun 
seurantaa koskevat vaatimukset. Täytöstä tulee laatia myös nk. 'Työtapa-
suunnitelma', joka on myöskin alistettava em. ympäristökeskuksen hyväksyt-
täväksi. 

Täyttötyöhön tulee hakea lupa Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta. Samas-
sa lupahakemuksessa on mahdollista niin haluttaessa hakea myös nk. 'töiden 
aloittamislupaa' täytön aloittamiseksi aiemmin, ennen kuin oikeuden päätös 
on saanut lainvoiman. 

5.5 Kalastus ja kalasto 

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikön kannanoton mu-
kaan kalatalouden kannalta suurin ongelma täytöstä on vesistön työnaikainen 
samentuminen, jolloin kiintoaineen lisäksi pohjasta voi vapautua myös ravin-
teita ja raskasmetalleja. Samentuminen karkottaa kaloja ja likaa pyydyksiä. 

Verkkokalastus on kielletty Tammerkosken niskan pohjoispuolella linjaan Sär-
känniemi - Ranta-Tampella asti, joten ainakaan tällä alueella ei mahdollinen 
veden samentuminen likaa verkkopyydyksiä. 

Suunnitelluilla täytön työtapa- ja materiaalivalinnoilla ja suurempien kerralla 
täytettävien massamäärien osalta täyttötyön painopisteen ajoittamisella talvi-
kausille vähennetään sekä kalastukseen että kalastoon kohdistuvia haittoja 
merkittävästi. 
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Työstä mahdollisesti aiheutuvat haitat kalastolle ja kalastukselle lienee mah-
dollista korvata joko kertakaikkisena tai vuosittaisena nk. 'kalatalousmaksuna' 
tai korvaavin istutuksin Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalous-
yksikön hyväksymällä tavalla ja laajuudessa. 

Erillistä kalataloudellisten vaikutusten seurantaa ei tarvita, mutta täytön vai-
kutusta veden laatuun on tarkkailtava. 

6 KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI 

Väli- ja ranta-alueiden maaperä sekä täyttöalueen pohjasedimentit 

6.1 Altistusreitit 

Väli-alueen länsi-osan maat ovat lievästi likaantuneet metalliteollisuuden tyy-
pillisten metallien osalta. Metallit ovat maaperässä muuttumattomia. Väli-
alueen keski-osassa maa on likaantunut metalleilla, mineraaliöljyllä ja PCB:llä. 
Mineraaliöljyt kulkeutuvat melko helposti ja liukenevat jonkin verran veteen ja 
sisältävät haihtuvia yhdisteitä. 

Väli-alueen itä-osa on likaantunut metalleilla, mineraaliöljyllä ja PAH- yhdis-
teillä. PCB- ja PAH- yhdisteet ovat pysyviä yhdisteitä maaperässä. 

Alueen maaperä on täyttömaata, eikä sen materiaalista ole täyttä selvyyttä. 
Pohjaveden pinta on arviolta noin kahden metrin syvyydessä maanpinnasta. 

Mahdolliset altistumisreitit haitta-aineille olisivat alueella ihokosketus ja maan 
syöminen, maan pölyämisen ja haihtumisen (lähinnä mineraaliöljyt) kautta 
hengitysaltistus. Valumavesien ja pohjaveden mukana haitta-aineita saattaa 
kulkeutua Näsijärveen ja Tammerkoskeen.  

6.2 Riskit 

 

Tulevaan maankäyttöön on esitetty rantaväylän viemistä pitkään tunneliin ja 
Ranta-Tampellan alueen kaavoittamista pääosin asuinalueeksi. Esityksen to-
teutuessa ihmisten altistuminen haitta-aineille kasvaa. Maaperässä on haitta-
aineita, jotka ovat erityisesti vaarallisia lapsille ja raskaana oleville naisille. 

Pohjaveden muodostuminen on alueella vähäistä ja pohjeveden virtauksen 
suunta on Näsijärveen ja Tammerkoskeen. Julkaisun Saastuneiden maa-
alueiden kartoitus Tampereen vesi- ja ympäristöpiirissä mukaan Tampellan 
alue on pohjaveden osalta luokassa 01, eikä näin ollen haitta-aineiden leviä-
minen pohjaveteen ole kovin todennäköistä. Saman julkaisun mukaan pinta-
vesi on luokassa 02, jolloin haitta-aineiden leviäminen pintaveteen on mah-
dollista. 

6.2.1 Metallit maanäytteissä 

Ranta-Tampellan alueella on arseenia, raskasmetalleista kuparia, kromia, lyi-
jyä, sinkkiä, elohopeaa, kadmiumia ja vanadiinia valtioneuvoston PIMA-
asetuksen kynnys- ja ohjearvojen ylittäviä määriä. Raskasmetallit pysyvät 
luonnossa muuttumattomina, kertyvät ympäristöön ja eliöihin. Raskasmetallit 
voivat aiheuttaa hermosto-, munuais-, ja keuhkovauriota, allergisia iho- ja 
hengitysoireita, sikiövaurioita ja lapsilla jälkeenjääneisyyttä. Eräät raskasme-
tallit (As, Cd) ovat karsinogeenisiä. 
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Arseeni on maaperässä pysyvä hapetusasteissa III (pe+pH>7; elektroniak-
tiivisuuden neg. log. pe=Eh/59,2) ja V (pe+pH>9). Arseeni puolimetallina 
muodostaa myös orgaanisia yhdisteitä, joiden ominaisuudet muistuttavat fos-
forin muodostamia ja haihtuvaa arsiinia. (Lehto, Järvinen jne, 1998). Arseenin 
50% vaikutuskriteerin akuuttitoksisuusarvo (pitoisuus mg/l) on 20 (96 h:n 
kalatesti, arsenatti-As) 30,5-40,5 96 h:n kalatesti, As) ja 2,85 (48 h:n vesi-
kirpputesti). On olemassa viitteitä siitä, että hyvin pieninä määrinä arseeni 
olisi välttämätön hivenaine. 

Arseeniyhdisteiden kertyvyydellä on erittäin suuri vaihtelu. Arseenin tärkein 
pidättymismekanismi on adsorptio maakolloideihin. Orgaanisella aineksella ei 
ole merkitystä arseenin pidättämiseen, sillä happea sisältävät arseenianionit 
ovat samantapaisia sähkövarausten suhteen kuin orgaaninen aine, ja vuoro-
vaikutus on vähäistä. Arseenin kulkeutumiseen maaperässä vaikuttaa rautapi-
toisuus ja maaperän happamuus. Rautapitoisessa, lievästi happamassa maa-
perässä arseeni kiinnittyy vaikealiukoisiksi suoloiksi. Biologisen prosessin 
kautta arseeni voi myös metyloitua, mikä vaikuttaa kulkeutumisominaisuuk-
siin (Lehto, Järvinen jne, 1998). 

Arseenin taustapitoisuus on maaperässämme 2,6 mg/kg (Ympäristöministeri-
ön muistio 1994 ). Ranta-Tampellan maaperä on lievästi emäksistä (pH 7,1 - 
11) ja rautapitoisuus 21,4 - 219 g/kg, joten alueen maaperän olosuhteet eivät 
ole sellaiset, jotka edistäisivät arseenin kiinnittymistä suoloiksi. 

Välialueen keskiosassa kahdella näytepisteellä arseenipitoisuus kohoaa yli 
alemman ohjearvon. Länsiosassa kynnysarvo ylittyy kahdessa näytepisteessä 
ja itäosassa kolmessa pisteessä ylittyy alempi ohjearvo ja neljässä näytepis-
teessä kynnysarvo. Alemman ohjearvon ylittävät arvot ovat maan pintaker-
roksissa, joten ihmisten altistuminen arseenille on todennäköistä ja arseenipi-
toisuuden alemman ohjearvon ylittävät alueet on kunnostettava. 

Ranta-alueella arseenipitoisuus alittaa kynnysarvon. 

Kupari on pysyvä maaperässä hapetusasteessa II; sillä on vahva taipumus 
kompleksoitua orgaanisten molekyylien kanssa. 50 %:n vaikutuskriteerin 
akuuttitoksisuusarvoja (pitoisuus mg/l) ovat 0,017-1,1 (96 h:n kalatesti), 
0,007-0,045 (48 h:n vesikirpputesti). 

Kuparin pidättyminen maahan on pääosin adsorption Fe- ja Mn-oksidien sää-
telemää. Suuri humuspitoisuus ja korkea pH lisäävät myös kuparin kiinnitty-
mistä. Kuparin kulkeutuminen yleensä on vähäisempää verrattuna arseenin 
kulkeutumiseen. (Lehto, Järvinen jne,1998) Kuparin taustapitoisuus maape-
rässämme on 20,2 mg/kg (Ympäristöministeriön muistio 1994). 

Yleisesti voidaan kuparin osalta todeta, että jotkut kupariyhdisteet ovat hyvin 
veteen liukenevia, mm. kuparisulfaatti (CUS04), jota käytetään esimerkiksi 
leväkukintojen (sinilevä) torjunnassa. Tällainen yhdiste pystyy tuhomaan ve-
sieliöstön tuottamatta silti vaaraa ihmisille. Kupari on myös välttämätön hi-
venaine, eikä sen ole todettu aiheuttavan syöpää. 

Välialueella kuparipitoisuudet ylittävät kynnysarvon viidessä näytepisteessä. 
Alempi ohjearvo ylittyy kolmessa näytepisteessä, samoin ylempi ohjearvo. 
Ylempi ohjearvo ylittyy kahdessa näytepisteessä reilusti. Suurimmat pitoisuu-
det ovat itäosan entisten kemikaali- ja ongelmajätevarastojen läheisyydessä 
ja väli-alueen keskiosassa. Kuparipitoisuudet ovat korkeat aivan maan pinta 
osissa (0-2 m), joten ne tulisi poistaa. 
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Ranta-alueella kuparipitoisuus on lievästi korkeampi kuin kynnysarvo kah-
dessa pisteessä ja ylittää yhdessä pisteessä ylemmän ohjearvon. Huomatta-
vasti korkeampi pitoisuus (1660 mg/kgka) yhdessä pisteessä syvyydeltä 2-4 
metriä otetussa kokoomanäytteessä saattaa johtua täytemaassa olevasta ku-
paripalasta, joka aiheuttaa tulospoikkeaman. Kuparin edellä mainittujen omi-
naisuuksien perusteella Ranta-alueen kuparilla pilaantunutta maaperää ei voi-
da pitää terveydelle taikka vesistölle vaarallisena. 

Kromi on pysyvä hapetusasteissa III ja IV; biologisissa systeemeissä Cr(III) 
on todennäköisesti ainoa stabiili muoto. Merivedessä kuusiarvoinen kromi on 
termodynaamisesti stabiili, ja sitä voi myös esiintyä maaperässä jos kuormi-
tus on ollut voimakasta ja kromi on kuluttanut loppuun maaperämatriisin vä-
littömän pelkistyskyvyn. 

Kromin vesieliöille 50 %:n vaikutuskriteerin akuuttitoksisuusarvoja (pitoisuus 
mg/l) ovat 4,4-58.5 (96 h:n kalatesti) 0,02 (48 h:n vesikirpputesti) Cr(III):lle 
ja 3,4-200 (96h:n kalatesti),. 0.02 (48 h:n vesikirpputesti) Cr IV:lle. 

Cr(III) on välttämätön hivenaine nisäkkäille. Vesiympäristössä korkeimmat pi-
toisuudet esiintyvät ravintoketjun alemmilla tasoilla. Maan orgaaninen aines 
pelkistää kuusiarvoista kromia kolmiarvoiseksi, kuten myös tekevät mikrobit. 
Suuri humuspitoisuus ja korkea pH lisäävät kolmiarvoisen kromin kiinnitty-
mistä. Kromi kulkeutuu sitä helpommin mitä happamampaa maaperä on (Leh-
to. Järvinen jne.1998). Kromin taustapitoisuus maaperässämme on 60,5 
mg/kg.(Ympäristöministeriön muistio, 1994) 

Välialueen keskiosassa kromipitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon yhdessä 
näytepisteessä ja alemman ohjearvon yhdessä näytepisteessä maan pintaker-
roksessa (0-1 m). Ranta-Tampellan maaperä on emäksistä, joten kromin ei 
pitäisi kulkeutua helposti eikä se ole ihmisille kovinkaan vaarallinen aine. 
Kromin osalta alueella ei ole syytä ryhtyä kunnostustoimenpiteisiin. 

Ranta-alueella kromi ei ylitä kynnysarvoa. 

Lyijy on veteen liukenematon raskasmetalli. Ilmaan normaalilämpötiloissa 
höyrystyminen on merkityksetöntä. mutta maan pöly saattaa helposti kohota 
suureksi lyijypitoisuudeltaan. Lyijy on ihmisen terveydelle erittäin vaarallista. 
Akuutissa toksisuustestissä lyijyllä on arvot kalatestissä (96 h) LC50 = 19-26 
mg/l ja vesikirpputestissä (48 h) LC50 = 0.3 mg/l.(www. occuphealth.) 

Välialueella yhdeksässä näytepisteessä ylittyy lyijyn kynnysarvo ja neljässä 
näytepisteessä ylittyy alempi ohjearvo. Alemman ohjearvojen ylitykset ovat 
kaikki maan pintaosissa (0-1 m). Mikäli alueelle tulevaisuudessa tulee sijoit-
tumaan asuinrakennuksia, tulisi lyijypitoiset maat poistaa maan pölyämisestä 
ja maan syönnistä johtuvien terveydellisten haittojen perusteella. 

Ranta-alueella lyijyn pitoisuus ylittää hieman kynnysarvon ainoastaan kah-
dessa näytepisteessä alueen länsiosassa. Toisen pisteen pitoisuus ylittyy 
maan pintaosissa ja toisen 2-4 metrin syvyydessä. Pitoisuuden ohjearvon yli-
tys on niin pieni (64 ja 71,8 mg/kgka; kynnysarvo 60 mg/kg), että voidaan 
katsoa, ettei sillä ei ole suurtakaan merkitystä ihmisten terveydelle eikä 
myöskään vesistölle tai pohjavedelle ole vaaraa. 

Elohopea on erittäin myrkyllistä. etenkin vesieliöille. Elohopea syövyttää ku-
paria ja muita metalleja muodostaen amalgaameja. Elohopea ei myöskään 
liukene veteen. Akuutit toksisuusarvot ovat kalatestissä (96 h) LC 50 = 0,16 -
0,9 mg/l ja vesikirpputestissä (48h) LC 50 = 0,006-0.02 mg/l 
(www.occuphealth.fi). 
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Välialueella elohopeapitoisuus ei ylitä kynnysarvoa. 

Ranta-alueella elohopeapitoisuus ylittää kynnysarvon kahdella näytepisteellä 
alueen länsiosassa. Koska elohopea (tiheys 13.5) on veteen liukenematonta 
(www.occuphealth.fi), sen kulkeutuminen pohjaveden mukana vesistöön on 
vähäistä ja näytteissä maan pintaosissa olevat pitoisuudet ovat vain hieman 
yli kynnysarvon, eivätkä syvemmälläkään (2-4 m) olevat pitoisuudet ole lä-
hellä alempaa ohjearvoa. Tällöin voidaan katsoa, että puhdistustoimenpiteet 
ranta-alueella voidaan elohopean osalta kohdistaa maan pintakerroksiin. 

Sinkki on luonnossa yleinen metalli, joka esiintyy hapetusluvulla +2. Suomen 
kallio- ja maaperässä sinkki esiintyy pääasiassa sulfidimineraaleina ja pie-
nempinä pitoisuuksina silikaattimineraalien kidehilaan sitoutuneena. Maape-
rässä sinkkiä on luontaisesti runsaasti sulfidipitoisen kallioperän alueilla (mus-
taliuskealueet) ja sulfidisavimaissa (Pohjanmaa) sekä sulfidipitoisissa tur-
vesoissa. 

Maaperässä sinkki voi muodostaa erilaisia epäorgaanisia ja orgaanisia komp-
leksiyhdisteitä, joista monet ovat liukoisia ja siten helposti liikkuvia (esim. 
ZnSO4-kompleksi). Maaperän happamoituminen ja alumiinin liukoisuuden 
kasvu lisäävät sinkin kulkeutuvuutta. Orgaanisen aineksen, savimineraalien 
sekä rauta- ja alumiinioksidisaostumien runsaus edistävät sinkin sitoutumista 
maahan. Myös emäksiset ja voimakkaasti pelkistävät olosuhteet heikentävät 
sinkin liukoisuutta ja liikkuvuutta. 

Sinkki on tarpeellinen hivenaine kasveille, eliöille ja ihmiselle. Maaperässä 
mahdollisesti esiintyvistä sinkkiyhdisteistä terveys- ja ympäristövaaran perus-
teella on luokiteltu mm. sinkkikloridi (Xn; R22; C; R34;N; R50-53), sinkkisul-
faatti (Xn; R22; R41; N; R50-53) sekä sinkkikromaatit (Carc. Cat. 1; R45;Xn; 
R22;R43; N; R50-53). 

Tietyt sinkkiyhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille. Ihmistoiminnan vai-
kutuksesta maaperään päässyt sinkki on usein liukoisemmassa muodossa 
kuin maaperässä luontaisesti esiintyvä sinkki. Sinkkiä käytetään runsaasti 
metalliteollisuudessa, esim. raudan ja teräksen pinnoitukseen, sekä lukuisissa 
käyttötarkoituksissa messinkiseoksissa. (J.Reinikainen, Maaperän kynnys- ja 
ohjearvojen määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007) 

Välialueella sinkin kynnysarvo ylittyi viidessä pisteessä ja ylempi ohjearvo 
neljässä pisteessä, joista yhdessä melko paljon. 

Ranta-alueella sinkin alempi ohjearvo ylittyi yhdessä pisteessä. muissa tut-
kituissa pisteissä sikkipitoisuus jäi alle kynnysarvon. 

Kadmiumin osalta löytyi molemmista aineista koko alueelta vain yhdestä pis-
teestä kynnysarvon ylittävät pitoisuudet, joten ne eivät aiheuta puhdistustoi-
menpiteitä. 

Vanadiinin kynnysarvo ylittyy välialueella kahdessa näytepisteessä ja on yli 
ylemmän ohjearvon yhdessä näytepisteessä. Vanadiinin taustapitoisuus on 90 
mg/kg. Vanadiinia on voinut joutua täytemaahan metalliteollisuuden toimin-
nan seurauksena, sillä vanadiinia käytetään teräksen lisäaineena. Voi myös 
olla mahdollista, että alueella on vain kohonneet taustapitoisuudet, sillä taus-
tapitoisuusarvo ylittyy vain kolmessa kohdassa alueella. 
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6.2.2 PAH - yhdisteet maanäytteissä 

PAH- yhdisteet ovat maaperässä hitaasti hajoavia, eliöihin kertyviä ja sitoutu-
vat maaainekseen. PAH-yhdisteet ovat myös niukkaliukoisia (paitsi naftaleeni) 
(Assmuth,´Sorvari, 1999) Ne saattavat aiheuttaa iho- ja hengitysoireita ja 
osa aiheuttaa syöpää sekä perimän muutoksia. 

PAH- yhdisteet ylittivät koko alueella viidessä näytepisteessä PIMA-asetuksen 
kynnysarvon. Naftaleeni, joka on erittäin haihtuva ja liukoinen, ei ylittänyt 
missään pisteessä ohjearvoa. Bentso(a)pyreeni, joka on heikosti haihtuva, 
biokertyvä ja karsinogeeni, ylitti hieman yhdessä pisteessä (Ranta-alueella) 2-
4 metrissä kynnysarvon, samoin välialueen neljässä pisteessä. PAH – yhdis-
teiden kokonaismäärä ylitti kahdessa pisteessä kynnysarvon ja yhdessä pis-
teessä alemman ohjearvon (Ranta-alueella). 

Välialueella kokonais-PAH:it ylittivät ohjearvot entisen kemikaali- ja ongel-
majätevarastojen läheisyydessä ja Ranta-alueella alueen länsiosassa syvyy-
dellä 2-4 metriä. PAH - yhdisteet ovat niukkaliukoisia, joten ne eivät kulkeudu 
liuenneina pohjaveteen tai vesistöihin ja sitoutuvat hyvin maahan. Löydetyt 
PAH - pitoisuudet sijaitsivat 1-4 metrin syvyydessä, joten PAH - yhdisteistä ei 
alueella ole suurtakaan vaaraa ihmisen terveydelle. 

6.2.3 PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyyliyhdisteet maanäytteissä 

Ihminen voi altistua PCB:lle pääasiassa ravinnon kautta, mutta myös ihokos-
ketuksen ja hengityksen välityksellä. PCB:t aiheuttavat hermosto- ja maksa-
vaurioita sekä mahdollisesti syöpää. PCB:t varastoituvat elimistöön ja leviävät 
äidinmaidon mukana lapsiin. 
(http://www1.helsninsanomaUi/uutisarkisto/19991201/kaup/991201ka42.ht
ml) 

Välialueen keskiosassa PCBkok pitoisuus ylitti alemman ohjearvon yhdessä 
näytepisteessä (0-3 m) ja yhdessä pisteessä kynnysarvon. PCB - yhdisteiden 
osalta on syytä ryhtyä kunnostustoimenpiteisiin välialueen keskiosassa. 

Ranta-alueella ylittyy PCB-yhdisteiden kynnysarvo länsiosan yhdessä näyte-
pisteessä syvyydellä 0-2 m (tutkittu ainoastaan kahdesta pisteestä).  

6.2.4 Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit eli PCDD- ja PCDF-yhdisteet maa-
näytteissä 

Kaikkien tutkittujen dioksiinien ja furaanien 2,3,7,8-TCDD ekvivalentteina las-
ketut pitoisuudet olivat alle määritysrajan ja kynnysarvon (0,01 mg/kgka). 

6.2.5 Kloorifenolipitoisuudet maanäytteissä 

Tutkittujen maanäytteiden kloorifenolipitoisuudet olivat kaikki alle määritysra-
jan (0,04 - 0,2 mg/kg). 

6.2.6 Mineraaliöljypitoisuudet maanäytteissä 

Maaperä pystyy sitomaan jonkin verran öljyjä. Öljyt poistuvat maaperästä 
biologisesti, mutta ne säilyvät maaperässä silti pitkään. Öljyn päästessä poh-
javeteen se pysyy siellä muuttumattomana jopa vuosikymmeniä, koska poh-
javesi on vähähappista ja - ravinteista, kylmää ja auringonvalon ulottumat-
tomissa. (Tre:n kaupunki, Hämeen ympäristökeskus, 1997). Öljyt voivat lisätä 
syöpäriskiä, ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. 
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Välialueen itäosassa ja keskiosassa olevien entisillä jäteöljy-, öljy- ja ongel-
majätevarastoalueilla on korkeat mineraaliöljypitoisuudet (46 – 12300 
mg/kgka). Kohonneita öljypitoisuuksia on sekä pintamaissa että syvemmällä 
maaperässä aina kolmeen metriin asti. Mineraaliöljypitoiset maat tulisi alueel-
la kunnostaa. 

Ranta-alueen mineraaliöljypitoisuus ylittyy yhdessä pisteessä syvyydellä 1-2 
metriä keskiraskaiden jakeiden alemman ohjearvon osalta. Alueen pohjave-
den muodostus on vähäistä, eikä sillä ole vedenhankinnallisesti merkitystä. 
Ranta-alueen maaperän vähäinen mineraaliöljypitoisuus ei välttämättä vaadi 
kunnostustoimenpiteitä. 

7 KUNNOSTUSTAVOITTEET 

Maaperä tulee kunnostaa moninaiskäytön sallivaa ohjeistoa noudat-
taen. 

Todennäköisesti alueen tulevassa valmisteilla olevassa asemakaavassa osoite-
taan Ranta-Tampellan alue pääosin asuinkäyttöön. 
 
Välialueella ja Ranta-alueella kunnostuksen tavoitteena on vähentää haitta-
ainepitoisuuksia niin, että ne eivät ylitä alempia ohjearvoja. 

Välialueen itäosassa, missä on sijainnut polttoainevarasto ja -jakelupiste se-
kä nitroselluloosavarasto on haitta-aineita, jotka vaativat kunnostusta (arsee-
ni, kupari, sinkki, lyijy, mineraaliöljyt). 

Välialueen keskiosassa on sijainnut jäteöljy-, öljy- ja ongelmajätevarastot. 
Tämän alueen haitta-aineita, jotka vaativat kunnostusta ovat arseeni, kupari, 
lyijy, sinkki, kadmium, kromi ja alueella vähemmän haitallisia metalleja mm. 
vanadiini nikkeli, beryllium sekä mineraaliöljyjä ja PCB - yhdisteitä. 

Välialueen länsiosassa, jossa on sijainnut lentokonebensiinisäiliö (poistettu), 
lentokonebensiinin varastoalue, muuntamo, öljynerotuskaivo, lievinä haitta-
aineina maaperässä on arseenia, kadmiumia kuparia lyijyä, sinkkiä sekä va-
nadiinia ja berylliumia.  

Ranta-alueen länsiosassa maaperän haitta-aineina, jotka ovat todennäköi-
sesti tulleet alueelle tyttömaiden mukana, on elohopeaa, lyijyä, kuparia, nik-
keliä, sinkkiä, PAH- ja PCB -yhdisteitä. 

Ranta-alueen itäosassa haitta-aineet ovat kupari, sinkki ja mineraaliöljyt. 
Alueelle jää kunnostuksen jälkeen ainoastaan alemman ohjearvon alittavia pi-
toisuuksina metalleja ja mineraaliöljyjä. 

Näsijärven pohjasedimenttien pilaantuminen raskasmetalleilla on siksi lievää, 
että niiden puhdistaminen ei ole tarpeellista. 

Myöskään pohjaveden mahdollisen likaantumisen suhteen ei ole tarpeen ryh-
tyä erityistoimenpiteisiin, sillä pohjavesi alue ei ole vedenhankinnallisesti 
merkittävä. Pilaantuneen maan kunnostustyön myötä pohjaveden laatu alu-
eella paranee. 
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8 KUNNOSTUSSUUNNITELMA 

8.1 Kunnostustoimenpiteet 

Ranta-Tampellan alueen Kekkosentien ja rautatien väliin jäävällä ns. Välialu-
eella esitetään lähinnä täytemaasta koostuvat massat poistettavaksi siten, et-
tä kaivu ylettyy alueen itä- ja keskiosasta -3 metriin eli noin tasoon +94.7 ja 
länsiosasta -2,5 - -1,5 metriin eli noin tasosta +94,4 noin tasoon +95 tai sitä 
ylempänä sijaitsevaan mahdolliseen kallionpintaan. 

Näytesyvyydet ovat Välialueen itä- ja keskiosassa (pisteet 3, 17, 83, 84, 85, 
86, 91, 92, 93, 94, ja 95) 0,0 - 3,4 metriä. Kokoomanäytteistä, jotka on otet-
tu 1,0 - 3,0 (piste 93 3,4 m) syvyydeltä on todettu ohjearvojen ylittäviä pitoi-
suuksia (pisteessä 91 ylemmän ohjearvon ylittäviä) mineraaliöljyjen ja joi-
denkin raskasmetallien osalta. Massanvaihto on suunniteltu suoritettavaksi 
tälle syvyydelle. Pisteen 93 kokoomanäytteessä (1,0 - 3,4 m) pitoisuudet oli-
vat alle ohjearvojen muiden paitsi vanadiinin osalta. 

Välialueen länsiosasta on otettu näytteet (pisteet 4, 88, 89, 90) syvyyksiltä 
0,0 - 2,5 metriä. Näytepisteen 90 pintaosassa kokoomanäytteessä (1,0 - 2,5) 
pitoisuudet ovat lyijyn ja vanadiinin osalta kynnysarvon ylittävät. Massanvaih-
to on suunniteltu lähtien (pisteen 90 itäpuolelta) syvyydeltä 2,5 metriä, nous-
ten siitä alueen länsilaitaan syvyydelle 1,5 metriä. 

Ranta-alueen näytesyvyydet ovat 0,0 - 4,0 metriä. Alueen länsiosaan on 
suunniteltu massanvaihto syvyydelle 2-4 metriä. Kokoomanäytteessä (2,0 - 
4,0 metriä) on todettu ylemmän ohjearvon ylittävä kuparipitoisuus (1660 
mg/kg; ylempi ohjearvo 200 mg/kg), kynnysarvon ylittävä lyijypitoisuus 
(71,8 mg/kg; kynnysarvo 60 mg/kg), elohopeapitoisuus (1,13 mg/kg; kyn-
nysarvo 0,5), alemman ohjearvon ylittävä sinkkipitoisuus (364 mg/kg; alempi 
ohjearvo 150 mg/kg) sekä PAH – yhdisteitä (32 mg/kg; alempi ohjearvo 30 
mg/kg). 

Ranta-alueen itäosa on lievästi pilaantunut raskasmetalleilla ja mineraaliöl-
jyillä. Maan pintaosissa on todettu raskasmetallipitoisuuksia, jotka ylittävät 
ohjearvot. Kokoomanäytteessä (2-4 m) on todettu mineraaliöljypitoisuus, jo-
ka ylittää keskiraskaiden jakeiden alemman ohjearvon. Massanvaihto on tällä 
alueella suunniteltu ulottuvaksi -1 metriin. 

Välialueella poistettavia massoja on karkeasti arvoitu olevan noin 90000 
m3ktr (= 144000t). 

Ranta-alueella poistettavia massoja on karkean arvoin mukaan 65000 m3ktr 
(= 104000 t). Kunnostustyön edetessä otettavien näytteiden perusteella mas-
samäärät saattavat kuitenkin nousta huomattavastikin edellä arvioiduista 
määristä. 

Kunnostettavia massoja saattaa tulla huomattavastikin lisää, mikäli suunni-
telma Kekkosentien sijoittamisesta tunneliin toteutuu. Oletettavasti tien alla 
on pilaantuneita massoja, ainakin vanhojen täyttöjen osalla. Lisäksi Välialu-
eelta noussee arvio pilaantuneesta ja kunnostettavista massamääristä, kun 
siellä vielä olevien vanhojen teollisuusrakennusten pohjat saadaan tutkittua, 
joko niiden tyhjennyttyä tai viimeistään niitä purettaessa. 

Kunnostettavat alueet näkyvät tarkemmin asemapiirroksesta, liite 
YMP-1388- 88159-202 
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Esitettyjen maanleikkausten seurauksena Välialueelta ja Ranta-alueelta pois-
tuvat tutkitulla syvyydellä olevat haitta-aineet. 

Poistettavia maamassoja esitetään kuljetettavaksi asianmukaisille jätteenkä-
sittelylaitoksille. 

Pilaantuneiden maiden poistamisen jälkeen kaivannot täytetään puhtailla 
maa-aineksilla (esimerkiksi soralla tai hiekalla). 

8.2 Ennen työn aloittamista tehtävät toimenpiteet 

Kunnostustyön ajaksi työalue aidataan kunnostustyön teettäjän hyväksymällä 
tavalla. 

Kunnostettavilta tonteilta on poistettava ennen työn aloitusta ylimääräiset 
massat, rakenteet ja kasvillisuus. Jätteet kuljetetaan asiamukaisille kaatopai-
koille. 

Kunnostustyö suorittajan tulee huolehtia sellaisista toimenpiteistä, joita tarvi-
taan työmaaliikenteen järjestämiseksi (opaste- ja liikennemerkit yms.), varoi-
tus- ja kieltomerkkien järjestämiseksi sekä johtojen ja kaapeleiden suojaami-
seksi. 

8.3 Työsuojelu 

Kunnostustöiden aikana tulee varautua pölynsidontaan. Kuormien pölyäminen 
ja kuormista kuljetuksen aikana maa-aineksen putoaminen on estettävä. Alu-
eella työskentelevien tulee käyttää suojahaalaria ja -käsineitä ja mielellään 
pestävillä kumijalkineita, ja hengityssuojaimia (jos pölyäminen on runsasta). 
Ruokailua ja taukoja varten on järjestettävä erillinen tila tai ne on hoidettava 
työmaan ulkopuolella. Kädet on pestävä ennen ruokailua. Liikenne- ja kaivan-
toturvallisuuteen tulee myös kiinnittää huomiota. 

Työmaalla ja kuljetuksen aikana pölyäminen tulee estää. 

8.4 Valvonta 

Kunnostustyötä varten nimetään valvoja. Valvoja ohjaa kunnostustyötä aisti-
havainnoin, kenttämittarein ja laboratorioanalyysein. Kunnostustyöstä pide-
tään kirjaa ja laaditaan pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksessa mahdolli-
sesti tarvittavat siirtoasiakirjat. Työmaapöytäkirjaan kirjataan seuraavia asioi-
ta: tiedot alueelta viedyistä massoista, tiedot otetuista näytteistä, tiedot maa-
perään jäävistä massoista, työskentelyolosuhteet, erityishavainnot ja poik-
keamat suunnitelmista ja syyt niihin. 

Kunnostustyöstä tehdään sen valmistuttua loppuraportti, jossa on käsitelty 
seuraavat asiat: työn vastuuhenkilöt, yhteenveto työmaapöytäkirjasta, käsi-
teltyjen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuus, alueelle jäävin massojen laa-
tu, kunnostuksen toteutus, kunnostuksen aikataulu, maa-ainesten käsittely 
tiedot, arvio tavoitteiden toteutumisesta, kokonaiskustannukset ja kartta 
kunnostetusta alueesta. 

8.5 Jatkotoimenpiteet 

Mikäli Kekkosentie sijoitetaan tunneliin, ehdotamme tutkittavaksi haitta-
aineiden selittämiseksi kyseisen tiealueen ja lisäksi ehdotamme tutkittavaksi 
välialueella sijaitsevien ja vielä käytössä olevien vanhojen teollisuusrakennus-
ten pohjat joko rakennusten tyhjennyttyä käyttötarkoituksestaan tai viimeis-
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tään niiden tultua puretuiksi. Samassa yhteydessä suosittelemme otettavaksi 
Ranta-alueelta (Aspinniemi) vielä joitakin varmentavia lisänäyteitä. Näin toi-
mien uskomme tutkimusten olevan koko Ranta-Tampellan alueen kattavia ja 
muodostavan riittävän pohjan lopullisen kunnostussuunnitelman tarkistami-
selle. 

8.6 Yhteenveto 

Vuosina 1993-2000 tehdyissä tutkimuksissa Ranta-Tampellan alueen maape-
rästä on löytynyt maan moninaiskäytön (asuminen) ylittäviä määriä haitallisia 
aineita. Ohjearvot ylittyvät Ranta-alueella seuraavien haitta-aineiden osalta: 
elohopea, kupari (myös ylempi ohjearvo ylittyy), lyijy, sinkki, mineraaliöljyt, 
PAH-yhdisteet ja PCBkok. Välialueella ohjearvot ylittyvät seuraavien haitta-
aineiden osalta: lyijy, sinkki, arseeni, kupari, mineraaliöljyt (myös ylempi oh-
jearvo ylittyy), PCBkok ja PAH-yhdisteet. Poistamalla haitta-aineet alueelta, 
saadaan terveydellisesti turvallinen alue asuinkäyttöön. Kunnostussuunnitel-
massa on esitetty haitta-aineita alemman ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia si-
sältävien maamassojen poistamista. 

Käsityksemme mukaan Ranta-Tampellan alueelle suunnitellaan varsin korkea-
tasoista asuin aluetta. Kanta-Tampellan alueelta saamiemme pilaantuneiden 
maiden kunnostuskokemusten mukaan Ranta-Tampellankin alueen maaperä 
tulee mielestämme kunnostaa niin sanotusti ”varman päälle”, jotta asukkaille 
ei jäisi maahan jäävien pientenkään haittapitoisuuksien muodossa minkään-
laisia epäilyksiä maaperän puhtaudesta. Kanta-Tampellan alueelta on konsul-
tin toimesta mm. jouduttu antamaan kirjallisia todistuksia maaperän puhtau-
desta asunto-osakkeiden ostajille. 
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