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Tiivistelmä
TUTKIMUKSET
Tutkimuskohde ja tutkimusvaiheet:
 Osoite: Viinikankatu 42-46, Tampere
 Alueelle on suunniteltu kaavamuutosta. Alueelle on tu-

lossa poliisi- ja pelastuslaitos.
 Ympäristötekniset tutkimukset tehtiin kaivinkoneavus-

teisesti 7.-10.10.2019 ja porakaira-avusteisesti 21.-
23.10.2019 sekä kaivinkoneavusteisesti 19.-22.4.2021
ja porakaira-avusteisesti 26.-28.4.2021
Tutkimukset sisälsivät: 64 koekuoppaa ja 36 kairapis-
tettä. Yhteensä otettiin 412 maanäytettä. Lisäksi otettiin
yhteensä 3 vesinäytettä, 1 koekuopasta sekä 2 alueelle
asennetusta pohjavesiputkesta.

Tutkimusmenetelmät:
 Kaikista maanäytteistä määritettiin alkuaineet

XRF-analysaattorilla ja haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden esiintymistä PID-analysaattorilla.

 Maanäytteille tehtiin seuraavat laboratorioanalyy-
sit: PAH-yhdisteet 91 kpl, öljyhiilivedyt C10-C40 80
kpl, alkuaineet 89 kpl, VOC-yhdisteet 24 kpl,
PCB-yhdisteet 14 kpl, öljyhiilivetyjen fraktiointi 2
kpl, kaatopaikkakelpoisuus/liukoiset pitoisuudet 2
kpl
Vesinäytteille tehtiin seuraavat laboratorioanalyy-
sit: PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt C10-C40, alkuai-
neet, VOC-yhdisteet ja PCB-yhdisteet.

POHJASUHTEET
Maaperä:

Tutkimusalueen maaperä koostuu 0,6-4 m paksuisesta täyt-
tökerroksesta hiekkaa, soraa ja savea. Täyttömaata on run-
saimmin alueen etelä-, koillis- ja kaakkoisosassa.
Täyttömaan alla alkaa siltti, hiekkainen siltti tai savi. Täytön
ja luonnonmaan välissä havaittiin noin 0,5 m paksu turve-
kerros kolmessa pisteessä alueen itä- ja eteläreunassa.
Tutkimusalueen pohjoisosassa todettiin kolmessa pisteessä
tumma ja kova moreeni saven alla syvyydellä 2-8 m.

Pohja-, orsi- ja pintavedet:
Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Etäisyys lähimpään, vedenhankintaa varten tärkeäksi
luokiteltuun, pohjavesialueeseen (Aakkulanharju,
0483701) on noin 1,7 km. Orsivettä todettiin noin 1,5
m syvyydellä maanpinnasta.
Lähin pintavesi, Vihioja, kulkee noin 30 m kohteen
eteläpuolella. Vihioja laskee Pyhäjärveen, kohteesta
850 m länteen.

TODETUT HAITTA-AINEET JA NIIDEN PITOISUUDET, MAA JA VESI
Maaperätutkimuksissa todettiin kohonneita pitoisuuksia 28 tutkimuspisteessä. VNa 214/2007 kynnysarvon ylittäviä
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia todettiin yhteensä 14 tutkimuspisteessä. Öljyhiilivetyjen C10-C21 pitoisuus (3720 mg/kg)
ylitti ylemmän ohjearvon yhdessä tutkimuspisteessä. Kynnysarvon ylittäviä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia todettiin 11
tutkimuspisteessä, joista yhdessä PAH-yhdisteiden summapitoisuus (182 mg/kg) ylitti ylemmän ohjearvon. Kynnys-
arvon tai luonnollisen taustapitoisuuden ylittäviä alkuaineiden pitoisuuksia todettiin 12 tutkimuspisteessä, joista kah-
dessa todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus (sinkki 1060 mg/kg, arseeni 133 mg/kg).

Pieniä määriä, 1-10 til %, jätettä havaittiin 54 tutkimuspisteessä ja yli 10 til % jätettä yhteensä 13 tutkimuspisteessä.
Jäte oli laadultaan enimmäkseen mineraalista rakennusjätettä, kuten tiiltä ja betonia. Paikoin todettiin myös orgaa-
nista puujätettä sekä metallia, lasia ja muovia. Vanhalla asfalttiaseman alueella maaperässä havaittiin paikoin paljon
asfalttia. Lisäksi alueen pohjoisosassa havaittiin öljyistä puujätettä vanhan tankkauspisteen yhteyteen tehdyssä pis-
teessä.

Pohjavedestä (orsivedestä) vuonna 2019 otetuissa vesinäytteissä todettiin hieman kohonneita alkuaineiden, PAH-
yhdisteiden, MTBE:n ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Pitoisuudet olivat selvästi laskeneet vuonna 2021 otetussa näyt-
teessä.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuspisteitä ja analyysejä on tehty suhteellisen kattavasti tulevien poliisi- ja pelastuslaitosten alueille. Nyt tehtyjen
tutkimusten arvioidaan olevan riittävät riskinarvion laatimiseksi ja maaperän kunnostustasojen määrittämiseksi. Tar-
kempi riskinarvio laaditaan kunnostussuunnittelun yhteydessä, kun rakennusten sijainnit ja perustustavat ovat tarkem-
min tiedossa. Muualla tutkimuspisteverkko on harvempi, ja näillä alueilla tarkempia tutkimuksia voidaan tehdä tarpeen
mukaan siinä vaiheessa, kun alueen mahdolliset muutossuunnitelmat tarkentuvat. On mahdollista, että alueella esiin-
tyy kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, joita ei ole näissä tutkimuksissa havaittu.

Kohonneet haitta-ainepitoisuudet ja mahdollinen maaperän pilaantuneisuus tulee huomioida suunnitellussa asema-
kaavamuutoksessa. Uusien toimintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisäl-
tävät maa-ainekset ja se, että niiden hyödyntämiseen liittyy rajoitteita. Jätettä sisältävät sekä kohonneita haitta-ainepi-
toisuuksia sisältävät maa-ainekset tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai niiden hyödyntämiselle tulee
saada hyväksyntä.
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1 Johdanto
Tampereen Nekalassa sijaitsevalle alueelle on suunnitteilla asemakaavan muutos.
Alueen eteläosaan on suunnitteilla poliisitalo ja pelastuslaitos, minkä lisäksi alueen
pohjoisosan toimintoja kehitetään. Alueen eteläosassa tehtiin ympäristöteknisiä tutki-
muksia vuonna 2019 kaivinkoneavusteisesti 7.-10.10.2019 ja porakaira-avusteisesti
21.-23.10.2019. Eteläosan tutkimuksien täydentämiseksi ja tutkimusten ulottamiseksi
pohjoisosaan tehtiin alueella lisätutkimuksia kaivinkoneavusteisesti 19.-22.4.2021 ja
porakaira-avusteisesti 26.-28.4.2021. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää alueella si-
jaitsevien täyttömaiden laatua ja esiintymisen laajuutta sekä mahdollista pilaantuneen
maan esiintymistä alueen maankäytön jatkosuunnittelua varten.

2 Hankkeen osapuolet
Yhteenveto hankkeen osapuolista on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Hankkeen osapuolet.

Nimi Rooli Organisaatio
Katariina Rauhala Tilaajan yhteyshenkilö Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi
Anna Hyyppä Tilaajan yhteyshenkilö Tampereen kaupunki, kaavoitus
Antonia Sucksdorff-Selkamaa Tilaajan yhteyshenkilö Tampereen kaupunki, kaavoitus
Leena Tarri Projektipäällikkö Vahanen Environment Oy
Lassi Pirttinen Suunnittelija, kenttätutki-

mukset
Vahanen Environment Oy

3 Kohteen kuvaus
3.1 Sijainti

Kohde sijaitsee Nekalan kaupunginosassa, osoitteessa Viinikankatu 42-46, Tampere.
Sijaintikartta on esitetty kuvassa 1 ja liitteessä 1.

Kuva 1. Kohteen sijainti.
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Kohteen kiinteistörekisteritunnukset ovat 837-125-665-9 (pääosa alueesta), 837-125-
9903-0 (Lahdenperänkadun pohjoispuolinen kaistale), 837-125-9908-0 ja 837-125-
9901-0 (Viinikankadun länsipuolinen kaistale).

3.2 Omistus- ja hallintasuhteet
Tutkimusalue on Tampereen kaupungin omistuksessa.

3.3 Rajaukset ja koko
Tutkimusalue rajautuu idässä Viinikankatuun, etelässä Lahdenperänkatuun ja län-
nessä Lempääläntiehen ja sen liittymäalueeseen. Kohteen pohjoispuolella tutkimus-
alue rajautuu vanhaan rautatiehen ja parkkialueeseen.
Tutkimusalueen pinta-ala on noin 14 ha.

3.4 Toiminta- ja käyttöhistoria
Alueen historiaa selvitettiin mm. vanhojen ilmakuvien ja karttojen sekä ympäristöhal-
linnon MATTI-rekisterin tietojen avulla. Pelastuslaitokselta ja kaupungin ympäristön-
suojeluosastolta pyydettiin tietoja vanhoista tapahtumista ja onnettomuuksista, kuten
kemikaalivuodoista. Tietojen keräämiseksi alueella on tehty myös kohdekatselmuksia
2.10.2019, jolloin haastateltiin Tampereen Infran kunnossapitopalveluiden päällikköä
Reijo Lahtista, sekä 3.2.2021 (Joonas Nikula, isännöitsijä / Tampereen Tilapalvelut),
5.2.2021 (Pasi Lähteenmäki ja Vesa-Pekka Salminen, Tampereen kaupungin liikunta-
palvelut) ja 12.4.2021 (Reima Pullinen / Tilapalvelut ja Vesa-Pekka Salminen / liikun-
tapalvelut). Lisäksi historiatietoja saatiin Tampereen kaupungin ympäristötarkastajalta
Pasi Päivärinteeltä ja Tampereen Infran kiinteistöpäälliköltä Timo Aaltoselta.
Vanhojen ilmakuvien ja karttojen perusteella alue on ollut ainakin 1950-luvulla ja 1960-
luvun alussa turpeenottoalue, jota on turpeenoton jälkeen täytetty. Alueen luoteisosan
varastohallit ovat olleet olemassa jo 50-luvulla. 60-luvulla alueelle on rakennettu useita
varastorakennuksia, varsinkin alueen pohjoisosaan. 1970-luvulta lähtien koko alue on
toiminut pääosin varastokäytössä. Kuvassa 2 on esitetty alueen kehitystä.
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Kuva 2. Tutkimusalueen kehitys ilmakuvissa. Vasemmalla ylhäällä vuosi 1956, oikealla ylhäällä
vuosi 1966, vasemmalla alhaalla vuosi 1987, oikealla alhaalla vuosi 1995. (Tampereen kau-
pungin ortoilmakuvat, 5/2021).

1970-luvulla alkaneen pääasiallisen varastokäytön lisäksi alueella on ollut muutakin
toimintaa. Alueen maaperän mahdollista pilaantumista aiheuttavia vanhoja ja nykyisiä
toimintoja on esitetty piirustuksessa YMP1863_02.
Alueen eteläosassa on toiminut asfalttiasema arviolta 1960-luvun lopulta 2000-luvun
alkuun saakka. Asfalttiaseman paikka on siirtynyt hieman vuosien aikana, mutta se on
sijainnut koko ajan suurin piirtein samalla alueella tutkimusalueen eteläosan keskellä.
Vanhoissa ilmakuvissa on näkyvillä asfalttiaseman toimintaan liittyviä kasoja ja raken-
teita (ainakin vuosi 1995).
Alueen pohjoisosassa sijaitsee iso konepajarakennus. Konepajarakennus on raken-
nettu vuosina 1957-59 ja sitä on laajennettu sen jälkeen. Rakennuksessa on ollut myös
ajoneuvojen huoltoa ja pesua. Lisäksi konepajarakennuksen läheisyydessä sijainnee-
seen hiekkapenkkaan on saatujen tietojen mukaan aikanaan valutettu öljyjä ajoneuvo-
jen pohjista. Konepajarakennuksen itäpuolella on huoltohalli, jossa on ollut Tampereen
kaupungin auto- ja konekeskuksen huoltohalli ja tankkauspiste. Huoltohalli on merkitty
MATTI-rekisteriin ID 91042. Huoltohallissa olevia öljysäiliöitä ei ole poistettu. Ympäris-
tötarkastaja Päivärinteen mukaan myöskään polttoainesäiliöitä ei ole poistettu eikä
tankkauspisteen alueelle tehdyistä tutkimus- tai kunnostustöistä ole tietoa. Nykyisin
hallirakennuksessa on mm. huoltotoimintaa.
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Kiinteistöpäällikkö Aaltosen mukaan tutkimusalueen länsiosassa on ollut jäteöljyn kä-
sittelytoimintaa.
Tutkimusalueen kaakkoiskulmassa sijaitsevalla alueella on ollut mm. takavarikoitujen
autojen varastoalue, jossa on varastoitu ja romutettu autoja. Saatujen tietojen mukaan
autoista on päästetty öljyjä ja polttoaineita valumaan maaperään ilman suojauksia. Li-
säksi ympäristötarkastaja Päivärinteen mukaan ennen toiminnan kieltämistä autoja on
puristettu kasaan, jolloin öljyjä ja polttoaineita on päässyt ympäristöön. Kaakkoiskul-
massa varastoidaan edelleen työkoneita. Alueella näkyy paikoitellen pieniä öljyläikkiä
maanpinnassa. Kiinteistöpäällikkö Aaltosen mukaan autojen vastaanottoa ja romutus-
toimintaa on ollut myös tutkimusalueen keskiosissa.
Tutkimusalueen lounaisnurkassa on vanha huoltohalli, jossa on tehty mm. työkoneiden
huoltoa ja korjausta.
MATTI-rekisterissä tutkimusalueen keskiosaan on merkitty kohde ID 90987, joka on
kohderaportin mukaan mahdollinen kaatopaikka. Kohteen osoitteeksi on merkitty Vii-
nikankatu 42, joten todellisuudessa kohde sijaitsee todennäköisesti tutkimusalueen
pohjoispuolella. Ympäristötarkastaja Päivärinteeltä saadun tiedon mukaan tutkimus-
alueen pohjoispuolella sijaitsevien Tampereen Veden nykyisten toimitilojen rakentami-
sen yhteydessä havaittiin mm. pahanhajuista orgaanista jätettä, joka poistettiin raken-
tamisen vaatimassa laajuudessa. Tällöin maaperää ei kuitenkaan ole tiedettävästi kun-
nostettu rakennusalan ulkopuolelta.
Kunnossapitopäällikkö Lahtisen mukaan alueen eteläreunaa on täytetty mahdollisesti
vielä 1980- ja 90-luvuilla, mutta varsinaista kaatopaikkaa tai vastaavaa alueella ei ole
ollut.
Alueen pohjoisosassa on tällä hetkellä yksi työkoneiden tankkauspaikka. Haastateltu-
jen mukaan työkoneiden tankkaus- ja huoltopaikkoja on ollut aikaisemmin muuallakin
alueella. Niiden arvioituja sijainteja on esitetty piirustuksessa YMP1863_02.
Pelastuslaitokselta saatujen tietojen mukaan tutkimusalueella on tapahtunut kaksi pie-
nempää kemikaalivahinkoa (2015 ja 2016). Tutkimusalueen luoteiskulmassa maahan
on päässyt noin 200l raskasta polttoöljyä kiinteän polttoöljysäiliön huoltotöitä varten
tehdyn tyhjennyksen yhteydessä. Pelastuslaitoksen raportin mukaan kunnostustyö on
tehty onnettomuutta seuranneena päivänä. Toinen kemikaalivahinko on tapahtunut
alueen keskiosissa, jossa suuresta jätemaalisäiliöstä oli päässyt pitkään vuotamaan
maalijätettä ympäristöön. Vuotaneen maalijätteen määrä oli noin 6l, ja se puhdistettiin
maaperästä.

3.5 Nykyinen toiminta
Tutkimusalueella on nykyisellään monta eri toimijaa, mm. Tampereen Infra, Tampe-
reen kaupungin liikuntapalvelut, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Vesi Oy, Pir-
kanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Tilapalvelut Oy. Alue on voimassa olevassa
asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T-1). Eri toimijoiden sijoittu-
mista alueelle on esitetty kuvassa 3.
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Kuva 3. Tutkimusalueen nykyiset toimijat.

Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden toimisto- ja varastotilat sijaitsevat tutkimus-
alueen pohjoisosan länsipuoliskolla. Varastotiloissa tehdään pieniä huoltotöitä. Liikun-
tapalveluilla on alueella myös varastokenttää sekä toiminnassa oleva tankkauspiste
omille koneille. Tankkauspiste on merkitty MATTI-rekisteriin ID 91043.
Tutkimusalueen pohjoisosassa sijaitsevassa isossa konepajarakennuksessa toimii
Tampereen Tilapalvelut Oy. Rakennus on konepaja- ja toimistokäytössä. Tutkimusalu-
een pohjoisosassa sijaitsee useita varastohalleja ja muuta varastotilaa.
Alueen koilliskulmassa sijaitsee Tampereen Vesi Oy:n toimisto- ja varastorakennus.
Piha-alueella toimii runsaasti raskasta vedenkuljettamiseen tarkoitettua kalustoa.
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Alueen luoteiskulmassa sijaitsee Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpölaitos, joka
käyttää nykyään polttoaineena maakaasua ja kevyttä polttoöljyä. Laitoksen vuosittai-
nen kokonaiskäyntiaika on noin 1000-1500 tuntia ja se toimii huippu- ja varavoimalai-
toksena. Laitos on valmistunut 1984. Laitoksen yhteydessä oleva polttoainesäiliö on
merkitty MATTI-rekisteriin ID 20002166.
Alueen itäreunassa on erillinen aidattu alue, jossa toimii Pirkanmaan Jätehuollon pien-
jäteasema. Jäteasemalle otetaan vastaan vain jätteiden pieneriä ja vaarallisten jättei-
den yksittäispakkauksia.
Tutkimusalueen eteläosa on tällä hetkellä suurelta osin Tampereen Infran varastoalu-
etta. Tampereen Infralla on alueella mm. liikennemerkkivarasto, kunnossapidon tarvik-
keiden ja työkoneiden varastoja, taimien varastointikatokset sekä hiekoitusepelin, tie-
suolan ja asfaltin varastokasoja. Tiesuola varastoidaan katoksessa.

3.6 Tuleva toiminta
Tutkimusalueelle on suunnitteilla kaavamuutos ja alue tulee jatkossa olemaan koko-
naisuudessaan työpaikkakäytössä. Eteläosaan on suunnitteilla poliisitalo ja palo-
asema. Pohjoisosan maankäyttöön ei ole tiedossa muutoksia, mutta kaavamuutos
mahdollistaa alueen toimintojen kehittämisen.

4 Maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot
4.1 Maanpinta, topografia ja hulevedet

Tutkimusalue on melko tasainen, ja maanpinta sijaitsee tasolla  m.
Maanpinta laskee hyvin loivasti etelään päin.
Alue on osittain asvaltoitu ja osittain päällystämätön. Mm. PJH:n jäteaseman alue, tai-
mivaraston alue sekä osa pysäköinti- ja liikennöintialueista ovat asvaltoituja. Varasto-
kentät ja osa teistä eivät ole asvaltoituja.
Päällystetyt pysäköinti- ja liikennöintialueet, itäosan päällystämätön pysäköintialue ja
PJH:n jäteaseman alue ovat hulevesiviemäröityjä. Myös katoksen, jossa säilytetään
tiesuolaa, ympäriltä hulevedet kulkeutuvat viemäriin. Muilla alueilla sadevedet kulkeu-
tuvat päällystämättömille alueille ja imeytyvät maaperään.

4.2 Maa- ja kallioperä
Tutkimusten yhteydessä alueen havaittiin 0,6-4 m paksu täyttökerros hiekkaa, soraa ja
savea. Täyttömaata havaittiin runsaimmin alueen etelä-, koillis- ja kaakkoisosissa ja
paikoin lohkaretäyttöä erityisesti alueen kaakkoisosassa.
Täyttömaan alla alueen alkaa luonnonmaa: siltti, hiekkainen siltti tai savi. Täytön ja
luonnonmaan välissä havaittiin noin 0,5 m paksu turvekerros kolmessa tutkimuspis-
teessä (VAH9, VAH12 ja VAH16) alueen eteläreunassa. Lisäksi useissa eteläosan pis-
teissä todettiin ohut max. 0,2 m paksu turvekerros. Tutkimusalueen pohjoisosissa muu-
tamissa kairapisteissä (VAH82, VAH84, VAH98, VAH99) todettiin tumma ja kova mo-
reeni saven alla vaihtelevasti syvyydellä  m.
Alueella aikaisemmin tehtyjen pohjatutkimusten yhteydessä täyttöjä on havaittu muu-
taman metrin paksuudelta. Täytön alla oleva luonnonmaa on pääosin silttiä tai savea.

ei tiettävästi ole tehty kalliovarmistuksia, mutta kallionpinta on todennäköisesti yli 15 m
syvyydellä.
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4.3 Pohja- ja pintavesi
Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään, vedenhan-
kintaa varten tärkeäksi luokiteltuun, pohjavesialueeseen (Aakkulanharju, 0483701) on
noin 1,7 km.
Kohteen alueella pohjavettä esiintyy orsivetenä siltti- ja savikerroksen yläpuolella. Or-
siveden pinta todettiin laajasti alueen keski- ja eteläosassa alkaen noin 1,5 m maan-
pinnasta. Orsivesi virtaa todennäköisesti maanpinnan muotojen mukaisesti ja ainakin
tutkimusalueen eteläosassa kohti etelää ja purkautuu kohteen eteläpuolella sijaitse-
vaan Vihiojaan. Varsinainen pohjavesi esiintyy todennäköisesti paineellisena savi-/silt-
tikerroksen alapuolella.
Lähin pintavesi, Vihioja, sijaitsee noin 30 m kohteesta etelään. Vihioja laskee Pyhäjär-
veen, joka sijaitsee kohteesta 850 m länteen.

5 Pilaantuneisuustutkimukset ja -selvitykset

5.1 Aiemmat tutkimukset ja selvitykset
Kohteessa on tehty maaperän haitta-ainetutkimuksia kahdella alueella (Sito Oy,
26.5.2017 ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 8.3.2019). Kummassakaan tutkimuk-
sessa ei todettu kynnysarvon tai alueellisen taustapistoisuuden ylittäviä pitoisuuksia
minkään haitta-aineen osalta. Tutkimuspisteet on esitetty piirustuksessa YMP1863_01
ja kenttähavainnot ja maanäytteiden analyysitulokset liitteessä 2C.
Alueella on tehty pohjatutkimuksia ja pohjatutkimusrekisterin tietojen mukaan alueen
keskiosaan on asennettu myös pohjavesiputki. Pohjavesiputkea ei löytynyt maastossa.

5.2 Ympäristötekniset tutkimukset

5.2.1 Maaperätutkimukset
Tampereen Nekalassa, osoitteessa Viinikankatu 44-46, tehtiin maaperätutkimukset
kaivinkoneavusteisesti 7. 10.10.2019 ja kairakoneavusteisesti 21.-23.10.2019. Koh-
teeseen tehtiin koekuoppia ja kairapisteitä, jotka pyrittiin ulottamaan luonnonmaahan
asti. Koekuoppia tehtiin 30 kpl ja kairapisteitä 13 kpl. Koekuopat ulotettiin 1,2-3,8 m
syvyyteen. Suurin osa koekuopista ulotettiin luonnonmaahan, joissakin tapauksissa
lohkaretäyttö tai kuoppaan kertyvä pohjavesi estivät kuopan kaivamisen luonnonmaa-
han asti. Kaikki kairapisteet ulotettiin luonnonmaahan.
Vuonna 2019 tehtyjä maaperätutkimuksia täydennettiin vuonna 2021 tehdyillä tutki-
muksilla. Lisäksi tutkimusaluetta laajennettiin pohjoiseen, laajennettu tutkimusalue si-
jaitsee osoitteessa Viinikankatu 42-46. Maaperätutkimukset tehtiin kaivinkoneavustei-
sesti 19.-22.4.2021 ja kairakoneavusteisesti 26.-28.4.2021. Koekuoppia tehtiin 34 kpl
ja kairapisteitä 23 kpl. Koekuopilla pyrittiin pääasiassa tarkentamaan vuoden 2019 ha-
vaintoja, mutta muutama sijoitettiin alueen keskiosaan aiemmin tutkimattomalle alu-
eelle. Kairapisteet sijoitettiin muutamaa yksittäistä kairapistettä lukuun ottamatta aiem-
min tutkimattomaan pohjoisosaan. Sekä koekuopat että kairapisteet ulotettiin vähin-
tään luonnonmaahan.
Koekuopista näytteet otettiin maalajikohtaisesti, kuitenkin enintään 1 m kerrospaksuu-
delta. Maa-ainekset kaivettiin kerroskohtaisesti omiin kasoihin, joista näyte kerättiin
noin kymmenen osanäytteen kokoomanäytteenä. Kairalla otetut maaperänäytteet otet-
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tiin ensimmäisen metrin syvyydeltä 0,5 m paksuisina kerroksina ja sen jälkeen maksi-
missaan metrin paksuisesta maakerroksesta. Kaikki maaperänäytteet säilöttiin kentällä
viileässä. Näytteitä säilytettiin kylmässä ja valolta suojattuna aina laboratorioon toimit-
tamiseen saakka.
Yhteensä tutkimuksissa otettiin vuonna 2019 184 kpl ja vuonna 2021 228 kpl maanäyt-
teitä, joista kaikista määritettiin aistinvaraisesti maalaji, kosteus, haju ja kirjattiin ylös
muut mahdolliset havainnot kuten poikkeava väri tai jätteiden esiintyminen. Kaikista
näytteistä määritettiin alkuaineiden esiintymistä XRF-analysaattorilla ja haihtuvien or-
gaanisten yhdisteiden (VOC) esiintymistä PID-analysaattorilla. Kenttämittausten ja -
havaintojen sekä historiatietojen perusteella valittiin näytteet laboratorioanalyyseja var-
ten. Näytteet toimitettiin ALS:n laboratorioon ja niistä analysoitiin taulukon 2 mukaiset
haitta-aineet.
Taulukko 2. Kenttä- ja laboratorioanalyysit ja analyysimäärät.

Kenttätutkimukset Analyysimäärä
(2019)

Analyysimäärä
(2021)

Alkuaineet (Niton XRF -analysaattori) 184 228
Haihtuvat yhdisteet (PID-mittari) 184 228

Laboratorioanalyysit, maaperä Analyysimäärä
(2019)

Analyysimäärä
(2021)

Alkuaineet (VNa:n 214/2007 mukaiset) 28 61
Öljyhiilivedyt C10 C40 32 48
PAH-yhdisteet (nafteeni) 36 (42) 55
PCB-yhdisteet 10 4
VOC-yhdisteet (sis. BTEX ja klooratut) 15 9
Fraktiointi alifaattisiin ja aromaattisiin hiilivetyihin 2 0
Metallien liukoisuus 1 1
TOC 2 2
pH 2 0

Näytepisteet mitattiin paikalleen käsi-GPS-laitteella tai rakenteista mittaamalla. Pistei-
den sijainnit on esitetty piirustuksissa YMP1863_01. Kuvia tutkimuksista on esitetty
liitteessä 6.

5.2.2 Pohjavesitutkimukset
Vuonna 2019 tehtyjen tutkimusten yhteydessä otettiin yhteensä kaksi vesinäytettä.
Näyte VAHV1 otettiin koekuoppaan (VAH6) kertyneestä vedestä ja toinen näyte alueen
eteläreunaan asennetusta uudesta pohjavesiputkesta PVP1_2019. Pohjavesiputki tyh-
jennettiin asennuksen jälkeen ja näyte otettiin noin viikon kuluttua asennuksesta.
Vuonna 2021 pohjavesiputkesta PVP1_2019 otettiin vesinäyte tutkimusten yhtey-
dessä.
Vesinäytteitä tarkasteltiin aistinvaraisesti näytteenoton yhteydessä. Näytteet säilytettiin
viileässä ja valolta suojattuna aina laboratorioon toimittamiseen saakka.
Kaikista vesinäytteistä analysoitiin PAH- ja VOC-yhdisteiden pitoisuudet, alkuaineiden
liukoiset pitoisuudet ja öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuudet. Lisäksi vuonna 2019 otetuista
vesinäytteistä analysoitiin PCB-yhdisteiden pitoisuudet. Näytteet analysoitiin ALS:n la-
boratoriossa.
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Pohjavesiputken ja koekuopasta otetun vesinäytteen sijainti on esitetty piirustuksessa
YMP1863_01.

6 Tutkimustulokset
6.1 Täyttömaa ja maaperä

6.1.1 Maanäytteiden tulokset
Maanäytteissä todettiin kohonneita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä C10-C40, PAH-yhdisteitä
sekä alkuaineista sinkkiä, kuparia, lyijyä, arseenia ja kobolttia. Yhteenveto kynnysar-
von tai suurimman suositellun taustapitoisuuden ylittävistä pitoisuuksista on esitetty
taulukossa 3. Yhteenveto kaikista kenttähavainnoista ja maanäytteiden analyysitulok-
sista on esitetty liitteiden 2A ja 2B yhteenvetotaulukoissa. Tutkimuspisteiden sijainnit
ja pilaantuneiden ja jätepitoisten alueiden rajaukset on esitetty piirustuksessa
YMP1863_01.
Taulukko 3. Kynnysarvon tai SSTP-arvon ylitykset tutkimusalueen maaperässä.

Viinikankatu 42-46

Tutkimus-
piste

Syvyys
(m) Haitta-aine

Kynnys-
arvo

(mg/kg)

Alempi
ohjearvo
(mg/kg)

Ylempi
ohjearvo
(mg/kg)

Todettu
pitoisuus
(mg/kg)

Vuoden 2019 tutkimukset

VAH1
1,7-2,7

Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,5
Fluoranteeni 1 5 15 2,2

2,7-3,5
Sinkki 200 250 400 1060
Öljyhiilivedyt C10-C21 - 300 1000 404

VAH2 1,2-2,2 Koboltti 20 100 250 20

VAH6 0,4-1,2
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,6
Fluoranteeni 1 5 15 1,6

VAH7 0,3-1,3
PAH-yhdisteet, summa 15 30 100 182
Öljyhiilivedyt C21-C40 - 600 2000 696

VAH9 1,4-2,4 Koboltti 20 100 250 26

VAH12
0,2-0,6

Öljyhiilivedyt C10-C21 - 300 1000 3720
Fenantreeni 1 5 15 1,0
Naftaleeni 1 5 15 1,2

1,1-1,7 Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 322
VAH14 0,5-1,5 Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,4
VAH16 0,2-0,6 Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 453

VAH19
0,3-0,7

Lyijy 60 200 750 88
Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 307

0,7-1,7
Koboltti 20 100 250 29
Vanadiini 100 150 250 104

VAH24 0,2-0,4 Öljyhiilivedyt C21-C40 - 600 2000 928

VAH29 1,2-1,6
Arseeni 5 50 100 66
Sinkki 200 250 400 265

VAH36 0,5-1 Öljyhiilivedyt C21-C40 - 600 2000 855
VAH38 0,5-1 Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 561
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Tutkimus-
piste

Syvyys
(m) Haitta-aine

Kynnys-
arvo

(mg/kg)

Alempi
ohjearvo
(mg/kg)

Ylempi
ohjearvo
(mg/kg)

Todettu
pitoisuus
(mg/kg)

Vuoden 2021 tutkimukset

VAH43 0-0,2
Sinkki 200 250 400 1210
Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 387

VAH44 0,5-1
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,5
Fluoranteeni 1 5 15 1,6

VAH49 0-0,5 Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 416
VAH51 1-2 Kupari 100 150 200 110

VAH52

0,5-1 Öljyhiilivedyt C21-C40 - 600 2000 635

1-2

Bentso(a)antraseeni 1 5 15 1,2
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 1,2
Fenantreeni 1 5 15 2,0
Fluoranteeni 1 5 15 3,6
PAH-summa 15 30 100 17

VAH58 0,5-1 Öljyhiilivedyt C10-C21 - 300 1000 815

VAH67 0,5-1
Sinkki 200 250 400 333
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,7
Fluoranteeni 1 5 15 2,2

VAH70 0,5-1 Arseeni 5 50 100 40

VAH71
0,5-1 Arseeni 5 50 100 133

2-3
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,4
Fluoranteeni 1 5 15 1,3

VAH76 0,5-1 Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,3
VAH78 2-3 Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 505
VAH79 1-2 Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 0,2
VAH81 0,5-1 Öljyhiilivedyt C10-C40 300 - - 314
VAH89 0,5-1 Arseeni 5 50 100 41
VAH98 0-0,5 Lyijy 60 200 750 206

Täyttömaasta ja luonnonmaasta otettujen näytteiden tuloksia verrataan VNa 214/2007
annettuihin viitearvoihin (kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo) ja alueellisiin
taustapitoisuuksiin. Jos tutkitun haitta-aineen pitoisuus ylittää kynnysarvon tai suurim-
man suositellun taustapitoisuuden, on maaperän kunnostustarve arvioitava.
Tampereen seutu kuuluu laajaan arseeniprovinssialueeseen, jossa arseenin pitoisuu-
det ovat luontaisesti korkeampia. Suurimman suositellun taustapitoisuuden vertailussa
arseenille käytettiin kynnysarvon (5 mg/kg) sijaan täyttömaille annettua SSTP-arvoa,
joka GTK:n taustapitoisuusrekisterin mukaan vaihtelee Tampereen alueella mm. rakei-
suuden mukaan välillä 14-26 mg/kg. Alueella todettiin lisäksi kohonneita pitoisuuksia
kobolttia luontaisessa savi-/silttimaassa. Koboltin osalta suurimpana suositeltuna taus-
tapitoisuutena käytettiin luonnonmaalle (savi, hieta, hieno hieta, siltti) annettua SSTP-
arvoa 29 mg/kg. Muille kuin luontaisille savi-/silttimaille käytettiin koboltin kynnysarvoa
20 mg/kg.
Ylemmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia todettiin sinkin, arseenin, PAH-yhdisteiden
(betnso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, fluoranteeni) ja öljyhiilivetyjen C 10-C21 osalta.
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Alemman ohjearvon ylittäviä mutta ylemmän ohjearvon alittavia pitoisuuksia todettiin
lisäksi lyijyn ja öljyhiilivetyjen C21-C40 osalta. Kynnysarvon tai suurimman suositellun
taustapitoisuuden ylittäviä mutta alle alemman ohjearvon olevia pitoisuuksia todettiin
lisäksi useita alkuaineita (Co, Cr, Cu, Ni, V).
Kaikissa pisteissä todetut kohonneet haitta-ainepitoisuudet sijaitsivat täyttömaassa.
Luonnonmaassa ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Kaikista tutkimuspis-
teistä ei saatu näytettä luonnonmaasta isojen kivi- ja betonikappaleiden tai vetisen
maan vuoksi.
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia todettiin eniten tutkimusalueen eteläosassa alu-
eilla, jossa on ollut autojen romutustoimintaa ja asfalttiasema. Tällä alueella on todettu
öljyhiilivetyjä (suurimmat todetut pitoisuudet C10-C21 3720 mg/kg ja C21-C40 855 mg/kg),
PAH-yhdisteitä (suurin todettu summapitoisuus 182 mg/kg), sinkkiä (suurin todettu pi-
toisuus 1210 mg/kg) ja kobolttia (26 mg/kg). Alueella todetusta suurimmasta öljyhiili-
vetypitoisuudesta (näyte VAH12 0,2-0,6 m) teetettiin öljyhiilivetyjen fraktiointi, jonka tu-
lokset on esitetty liitteessä 4.
Alueen keskiosassa todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia päällystetyillä ja pääl-
lystämättömillä alueilla. Tällä alueella on todettu useammassa yksittäisessä pisteessä
öljyhiilivetyjä (suurin todettu pitoisuus C21-C40 928 mg/kg) ja PAH-yhdisteitä (summa
max. 17 mg/kg), ja joissakin pisteissä sinkkiä (max. 333 mg/kg), arseenia (max. 133
mg/kg), kuparia (110 mg/kg), kobolttia (29 mg/kg), vanadiinia (104 mg/kg) ja lyijyä (88
mg/kg). Alueella todetusta suurimmasta öljyhiilivetypitoisuudesta (VAH24 / 0,2-0,4 m)
teetettiin fraktiointi. Tällä alueella haitta-aineiden lähde ei ole tarkkaan tiedossa. Alu-
eella on harjoitettu mm. ajoneuvojen romutusta ja varastointia.
Tutkimusalueen pohjoisosassa konepajan vieressä sijaitsevan vanhan tankkauspai-
kan ja nykyisen huoltohallin kohdalla syvyydeltä 1-2 m otetussa näytteessä todettiin
aistinvaraisesti öljyhiilivetyjen hajua, mutta pitoisuus 210 mg/kg oli alle kynnysarvon.
Maaperästä ei saatu kaikista kerroksista edustavaa näytettä. Syvyydeltä 3-4 m ote-
tussa näytteessä (luonnonmaa) todettiin vain hieman kohonnut pitoisuus C10-C40 30
mg/kg, joka on alle kynnysarvon. Huoltohallista noin 50 m itään päin sijaitsevassa pis-
teessä VAH81 todettiin syvyydellä 0,5-1 m hieman yli kynnysarvon oleva pitoisuus öl-
jyhiilivetyjä (C10-C40 314 mg/kg), joka koostui enimmäkseen raskaista jakeista. Pisteen
VAH81 pitoisuudet eivät todennäköisesti ole peräisin huoltohallilta koska öljyjakeet
ovat raskaita.
Tutkimusalueen pohjoisosassa todettiin myös yhdessä pisteessä arseenia 41 mg/kg ja
yhdessä pisteessä lyijyä 206 mg/kg. Alueen pohjoisosassa ei todettu kohonneita pitoi-
suuksia PAH-yhdisteitä.
Analysoiduissa näytteissä ei todettu analyysimenetelmän ylittäviä pitoisuuksia haihtu-
via yhdisteitä eikä PCB-yhdisteitä.
Laboratorioanalyysitodistukset on esitetty liitteissä 7A ja 7B sekä öljyhiilivetyjen frakti-
ointitulokset liitteessä 4.

6.1.2 Jätettä sisältävän täyttömaan esiintyminen alueella
Tutkimusten yhteydessä havaittiin jätteellistä maata erityisesti tutkimusalueen etelä- ja
keskiosassa. Maaperässä havaittiin pääasiassa mineraalista rakennusjätettä, tiiltä ja
betonia sekä orgaanista puujätettä. Lisäksi havaittiin myös vähäisiä määriä metallia,
lasia ja muovia. Vanhan asfalttiaseman alueella ja sen pohjoispuolella maaperässä
havaittiin paikoin paljon asfalttia pääasiassa omana kerroksenaan.
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Tutkimusalueen pohjoisosassa, jossa tutkimukset tehtiin kairaamalla, jätettä havaittiin
pieniä määriä kahdessa yksittäisessä pisteessä. Lisäksi vanhan tankkauspisteen yh-
teyteen tehdyssä pisteessä (VAH87) maaperässä havaittiin tummaa öljyn hajuista or-
gaanista-ainesta noin 20 til-%.
Kokonaisuudessaan jätteen määrä vaihteli alueen maaperässä 1-30 til % välillä. Pieniä
määriä, 1-10 til %, jätettä havaittiin 54 tutkimuspisteessä ja yli 10 til % jätettä yhteensä
13 tutkimuspisteessä.

6.1.3 Liukoisuustestitulokset
Näytteestä VAH1 2,7-3,5, jossa todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä sinkkipitoisuus
1060 mg/kg, ja näytteestä VAH71 0,5-1, jossa todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä ar-
seenipitoisuus 133 mg/kg, analysoitiin metallien liukoisuudet. Kummankin näytteen to-
detut metallien liukoiset pitoisuudet olivat suhteellisen alhaisia, eivätkä ne ylittäneet
kaatopaikkaluokituksille annettuja pysyvän, tavanomaisen tai vaarallisen jätteen raja-
arvoja. Näytteestä VAH43 / 0-0,2 m, jossa todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä sinkki-
pitoisuus 1210 mg/kg, ei analysoitu erikseen liukoisia metalleja, koska näytepiste si-
jaitsee lähellä näytepistettä VAH1.
Liukoisuustestauksen tulokset on esitetty liitteen 5 taulukossa.

6.1.4 Massamääräarvio
Kohteessa todettujen, kynnysarvon tai SSTP-arvon ylittävien maiden määräarviot on
esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Pilaantuneiden ja jätteellisten maiden määräarviot.

Pilaantuneiden massojen määräarvio Massamäärä
m3ktr

Yli ylemmän ohjearvon, ei jätettä 250
Yli ylemmän ohjearvon, jätettä >10 til % 100
Yli ylemmän ohjearvon, jätettä <10 til % 1 250
Yli alemman ohjearvon, ei jätettä 740
Yli alemman ohjearvon, jätettä >10 til % 500
Yli alemman ohjearvon, jätettä <10 til % 375
Yli kynnysarvon, ei jätettä 2 305
Yli kynnysarvon, jätettä >10 til % 1 230
Yli kynnysarvon, jätettä <10 til % 2 985
Yhteensä 10 065

Arvioidut massamäärät on laskettu tutkimuspisteissä todettujen haitta-ainepitoisuuk-
sien sekä niiden perusteella tehtyjen aluerajausten perusteella. On mahdollista, että
haitta-ainepitoisen maan määrä alueella on annettua arviota suurempi tai pienempi.

6.2 Pohjavesi
Koekuopasta VAH6 vuonna 2019 otetussa vesinäytteessä VAHV1 todettiin hieman ko-
honneita pitoisuuksia arseenia (27,7 µg/l), bentso(a)pyreeniä (0,3 µg/l), MTBE:tä (4
µg/l) ja öljyhiilivetyjä (summa C10-C40 3,04 mg/l). MTBE:tä lukuun ottamatta samoja
haitta-aineita on todettu alueen maaperässä.
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Pohjavesiputkesta PVP1_2019 vuonna 2019 otetussa vesinäytteessä todettiin hieman
kohonneita pitoisuuksia tolueenia (6,36 µg/l) ja öljyhiilivetyjä (summa C10-C40 0,26
mg/l). Näistä yhdisteistä öljyhiilivetyjä todettiin kohonneina pitoisuuksina myös alueen
maaperässä. Vuonna 2021 otetussa vesinäytteessä tolueenia ei enää havaittu ja öl-
jyhiilivetypitoisuus oli selvästi pienempi (summa C10-C40 0,07 mg/l).
Vesinäytteiden kenttähavainnot ja analyysitulokset on esitetty liitteen 3 taulukossa ja
otettujen näytteiden sijainti piirustuksessa YMP1863_01. Laboratorioanalyysitodistuk-
set on esitetty liitteissä 7A ja 7B.

7 Alustava pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi
7.1 Haitta-aineiden esiintyminen ja tuleva maankäyttö

Tutkimusalueelle on vireillä kaavamuutos, ja alueelle on suunniteltu uutta poliisitaloa
ja pelastuslaitosta alueen eteläosaan. Alueen pohjois- ja länsireunan käyttötarkoitus
tulee säilymään pääosin ennallaan. Alustavia suunnitelmia poliisi- ja pelastuslaitoksen
rakennusten ja toimintojen sijoittumisesta on tehty, mutta suunnittelu on vielä kesken.
Tällä hetkellä laaditut vaihtoehtoiset suunnitelmat on esitetty piirustuksissa
YMP1863_03 ja YMP1863_04.
Tutkimusalueella todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia pääasiassa tutkimusalu-
een etelä- ja keskiosassa ja yksittäisissä pisteissä pohjoisosassa. Pieniä määriä jät-
teitä havaittiin täyttömaakerroksissa pääasiassa alueen keski- ja eteläosissa. Suurem-
pia, yli 10 til %, jätemääriä havaittiin pistemäisesti eri puolilla tutkimusaluetta. Kohon-
neita haitta-ainepitoisuuksia todettiin  aino-
astaan täyttömaassa. Kaikista tutkimuspisteistä ei saatu näytettä luonnonmaasta veti-
syyden tai lohkareiden vuoksi. Todetut haitta-aineet olivat öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä
ja alkuaineita, joista vain keskitisleiden C10-C21 kevyimmät jakeet ja naftaleeni ovat her-
kimmin haihtuvia. Muita haihtuvia yhdisteitä ei todettu yli analyysimenetelmän määri-
tysrajojen.
Tutkimuspisteitä ja analyysejä on tehty suhteellisen kattavasti tulevien poliisi- ja pelas-
tuslaitosten alueille. Nyt tehtyjen tutkimusten arvioidaan olevan riittävät tarkemman ris-
kinarvion laatimiseksi ja maaperän kunnostustarpeen määrittämiseksi. Tarkempi ris-
kinarvio laaditaan kunnostussuunnittelun yhteydessä, kun rakennusten sijainnit ja pe-
rustustavat ovat tarkemmin tiedossa.
Muualla (länsi- ja pohjoisosassa) tutkimuspisteverkko on harvempi, ja näillä alueilla
tarkempia tutkimuksia voidaan tehdä tarpeen mukaan siinä vaiheessa, kun alueen
mahdolliset muutossuunnitelmat tarkentuvat. Koska tarkkoja historiatietoja alueen kai-
kista toiminnoista ei ole ollut saatavilla, ja koska kaikkia pisteitä ei voitu tehdä suunni-
telluille paikoille, on mahdollista, että alueella esiintyy kohonneita haitta-ainepitoisuuk-
sia, joita ei ole näissä tutkimuksissa havaittu.
Alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta PVP1_2019 vuosina 2019 ja 2021 otetuissa
pohjavesinäytteissä todettiin alhaisia pitoisuuksia öljyhiilivetyjä C10-C40 ja vuonna 2019
myös tolueenia.

7.2 Haitta-aineiden kulkeutuminen ja niille altistuminen
Asfaltoiduilla alueilla haitta-aineiden leviämistä esim. pölyämällä ei tapahdu. Päällys-
tämättömillä alueilla todettiin yksittäisissä pisteissä (VAH43 ja VAH49) aivan maan pin-
taosassa öljyhiilivetyjä ja pisteessä VAH43 sinkkiä. Näillä alueilla haitta-aineet voivat



Tutkimusraportti 17 (18)
Vihioja, asemakaava 8786
ENV1863
23.6.2021

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 2206578-8

levitä esim. pölyämällä tai pintavaluntana. Tällöin niille voisivat altistua alueella oleile-
vat ihmiset ja esimerkiksi maaperä- ja vesieliöt. Nykyisessä maankäytössä terveysriski
arvioidaan vähäiseksi, koska alue on varastokäytössä eikä siellä oleskella jatkuvasti.
Ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty. Tulevassa maankäytössä pölyämistä ja pinta-
valuntaa ei tapahdu, koska alueelle tulee rakennuksia ja/tai päällystettyjä pysäköinti-
alueita.
Koska tulevien poliisi- ja pelastuslaitosten alueen maaperässä ei todettu merkittäviä
pitoisuuksia haihtuvia yhdisteitä, ei haitta-aineiden kulkeutumisen uusien rakennusten
sisäilmaan arvioida olevan mahdollista. Koska maaperässä on todettu paikoitellen öl-
jyhiilivetyjä C10-C21, jotka ovat osittain haihtuvia, tarkastellaan niiden aiheuttama ter-
veysriski kuitenkin tarkemmin maaperän kunnostussuunnittelun yhteydessä, kun tule-
vien rakennusten sijainnit ja perustamistavat ja -tasot ovat tarkemmin tiedossa. Sa-
massa yhteydessä määritetään kunnostuksen tavoitepitoisuudet öljyhiilivedyille.
Alueen pohjoisosassa sijaitsevan konepajan vieressä olevan huoltohallin vieressä tut-
kimuspisteessä VAH87 todettiin öljyhiilivetyjen hajua, mutta laboratorioanalyyseissä
todetut pitoisuudet olivat alle kynnysarvon. Pisteiden vähyydestä johtuen maaperässä
voi kuitenkin olla kohonneita hiilivetypitoisuuksia. Jos hallin käyttö tulevaisuudessa
muuttuu, tulee maaperän öljyhiilivetypitoisuudet selvittää tarvittaessa tarkemmin sekä
arvioida maaperän puhdistustarve. Nykytilanteessa öljyhiilivetyjen ei arvioida aiheutta-
van maaperän puhdistustarvetta.
Orsivedessä todetuista pitoisuuksista ei aiheudu riskiä pohjaveden käyttäjille, koska
alueen pohjavettä ei käytetä talousvetenä. Orsiveden mukana haitta-aineita voi kuiten-
kin kulkeutua kiinteistön ulkopuolelle. Orsivesi purkautuu Vihiojaan, joten vesieliöt voi-
sivat altistua orsiveden mukana mahdollisesti kulkeutuville haitta-aineille. Koska pitoi-
suudet ovat hyvin alhaisia, ekologiset riskit arvioidaan merkityksettömiksi eivätkä pitoi-
suudet siten aiheuta maaperän tai pohjaveden puhdistustarvetta. Orsiveden pitoisuuk-
sia voidaan seurata olemassa olevasta pohjavesiputkesta.
Kohonneet haitta-ainepitoisuudet ja mahdollinen maaperän pilaantuneisuus tulee huo-
mioida suunnitellussa asemakaavamuutoksessa. Uusien toimintojen suunnittelussa tu-
lee ottaa huomioon kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja se,
että niiden hyödyntämiseen liittyy rajoitteita. Jätettä sisältävät sekä kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanotto-
paikkaan tai niiden hyödyntämiselle tulee saada hyväksyntä.

8 Johtopäätökset
Tutkimusalueella todettiin VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueellisen tausta-
pitoisuuden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia 28 tutkimuspisteessä. Viidessä tutkimus-
pisteessä todettiin ylemmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, PAH-
yhdisteitä, arseenia tai sinkkiä.
Tutkimuspisteitä ja analyysejä on tehty suhteellisen kattavasti tulevien poliisi- ja pelas-
tuslaitosten alueille. Nyt tehtyjen tutkimusten arvioidaan olevan riittävät tarkemman ris-
kinarvion laatimiseksi ja maaperän kunnostustasojen määrittämiseksi. Tarkempi riskin-
arvio laaditaan kunnostussuunnittelun yhteydessä, kun rakennusten sijainnit ja perus-
tustavat ovat tarkemmin tiedossa.
Muualla (länsi- ja pohjoisosassa) tutkimuspisteverkko on harvempi, ja näillä alueilla
tarkempia tutkimuksia voidaan tehdä tarpeen mukaan siinä vaiheessa, kun alueen
mahdolliset muutossuunnitelmat tarkentuvat. Koska tarkkoja historiatietoja alueen kai-
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kista toiminnoista ei ole ollut saatavilla, ja koska kaikkia pisteitä ei voitu tehdä suunni-
telluille paikoille, on mahdollista, että alueella esiintyy kohonneita haitta-ainepitoisuuk-
sia, joita ei ole näissä tutkimuksissa havaittu.
Kohonneet haitta-ainepitoisuudet ja mahdollinen maaperän pilaantuneisuus tulee huo-
mioida suunnitellussa asemakaavamuutoksessa. Uusien toimintojen suunnittelussa tu-
lee ottaa huomioon kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja se,
että niiden hyödyntämiseen liittyy rajoitteita. Jätettä sisältävät sekä kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanotto-
paikkaan tai niiden hyödyntämiselle tulee saada hyväksyntä.
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