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1. Johdanto

Tämä raportti on tarkoitettu kantakau-
pungin yleiskaavoitusta varten. Rapor-
tissa on kuvattu Hiedanrannan alueen 
mahdollisen kehittämisen vaikutuksia, 
erityisesti vallitsevia rakennusteknisiä 
olosuhteita sekä arvioitu Hiedanrannan 
rakentamisen ympäristö- ja terveysvai-
kutuksia.

Hiedanrannasta Tampereen kaupun-
ki tavoittelee uutta kaupunginosaa, joka 
sijoittuisi Lielahden vanhan sellutehtaan 
alueelle ja Näsijärvestä täytettävällä uu-
delle maa-alueelle. Alueelle sijoittuisi 
asuin-, toimisto- ja liikerakennuksia. 

Ramboll Finland Oy on laatinut 
Tampereen kaupungille vuosina 2015 
ja 2016 useita teknisiä selvityksiä Hie-
danrannan alueesta. Lisäksi alueelle on 
tehty mm. meriargeologinen selvitys. 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tut-
kinut vesistöalueen vesisyvyyttä ja maa-
kerroksia luotauksin, sekä tehnyt raken-
ne- ja virtausmallin alueen eteläpuolella 
sijaitsevasta pohjavesialueesta. Suomen 
ympäristökeskus (SYKE) on laatinut Nä-
sijärvestä virtausmallin. 

Kantakaupungin yleiskaavaa varten 
tarkastellaan Lielahden tehdasaluetta 
ja Vaitinaron ranta-aluetta ja sille aiot-
tuja vesistötäyttöjä. Tehtyjen selvitysten 
pohjalta on laadittu kaksi ympäristö- ja 
terveysvaikutusten riskinarviointia. Toi-
nen arvioinneista kohdistuu Vaitinaron 
ranta-alueen mahdolliseen maa-aines-
täyttöön ja toinen Hiedanrannan ja Nie-
menrannan ranta-alueen sedimenteissä 
sijaitsevaan 0-kuituun. Näiden arvioin-
tien pohjalta on tässä raportissa esitetty 
arvio hankkeen ympäristö- ja terveys-
vaikutuksista. 
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2. Kohde

Selvityksen kohteena oleva Hiedanran-
nan alue sijaitsee Tampereen kaupun-
gissa Lielahden maa- ja vesistöalueella. 
Kuvassa 1 on esitetty Hiedanrannan 
selvitysalueen rajaus vesi- ja maa-aluei-
neen sekä tämän raportin tärkeimmät 
selvityskohteet, mahdollinen Vaitinaron 
rantatäyttö, Lielahden tehdasalue sekä 
Näsijärven pohjassa sijaitseva nollakui-
tualue.

Tässä raportissa Hiedanrannan poh-
joisosaa kutsutaan Niemenrannaksi, 
länsiosaa Lielahdeksi ja eteläosaa Vai-
tinaroksi kuvassa 1 esitetyllä tavalla. 
Selvitysalue rajautuu eteläosassa Epi-
länharju-Villilä pohjavesialueen etelä-
reunaan, Santalahden satama-alueeseen 
sekä Lielahden yritysalueeseen. Poh-

Nykyinen 
0-kuitualue

Vaitinaron  
selvitettävä  
rantatäyttöalue 

Lielahden 
tehdasalue 

Hyhkyn  
vedenottamo 

javesialueella sijaitsee Hyhkyn toimin-
nassa oleva vedenottamo. Pohjoisosassa 
Hiedanranta rajautuu Lielahdenkatuun 
sekä Niemenrannan yleiskaava-aluee-
seen. Järven pohjan luotaukset sekä 
Näsijärven virtausmallinnukset kattavat 
vielä huomattavasti laajemman alueen, 
kuin mitä kuvassa 1 on esitetty. 

Vaitinaron rannassa kulkeva Paasi-
kiventie rakennettiin 1970-luvun lopul-
la pengertämällä Näsijärven silloiseen 
rantaveteen. 1980-luvun alussa Hyhkyn 
vedenlaatu heikkeni ja se jouduttiin 
poistamaan käytöstä. Käyttöön laitos pa-
lautettiin vedenlaadun parantuessa vas-
ta ennen vuosituhannen vaihdetta.

Lielahdelle on alueen teollisen his-
torian aikana johdettu käsittelemätöntä 

kuitulietettä 1950-luvulle asti. Selluteh-
taassa lietettä syntyy sellun valmistuk-
sen yhteydessä, kun sellusta erotellaan 
epäpuhtaudet pois. Lielahden poukamaa 
(Ollinojanlahti) on teollisen historian 
aikana täytetty kuitulietteellä ja muilla 
teollisuusjätteillä. Vuosina 1959 – 1963 
Lielahden poukamaan muodostunut 
kaatopaikka-alue erotettiin Näsijärvestä 
pääpadolla. Prosessivedet johdettiin pa-
dotulle alueelle pääpadon rakentamisen 
jälkeen. Allas on ollut sellutehtaan kuitu- 
ja kiintoaineksen laskeutusaltaana, josta 
vedet on johdettu Näsijärveen. Allas alkoi 
täyttyä 1960-luvulla. V. 1981 tehtaalla 
käynnistettiin jätteenpolttolaitos, jossa 
liete poltettiin ja lietteen johtaminen Li-
elahteen loppui. (Ramboll 2012)

 Kuva 1. Hiedanrannan selvitysalueen rajaus ja tärkeimmät selvityskohteet.
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Näsijärven alue on 2. jakovaiheen 
vesistöalue Kokemäenjoki -päävesistös-
sä. Näsijärvi laskee Tammerkosken ja 
Pyhäjärven kautta Kokemäenjokeen. Nä-
sijärven Näsinselän vesi vaihtuu keski-
määrin hieman alle vuodessa. Näsijärvi 
on tyypiltään suuri humusjärvi.  Järven 
keskivedenpinnan korkeus on n. tasolla 
+95,23 (NN). Ennusteiden mukaan ve-
denpinnan korkeus tulee vaihtelemaan 
tasoilla +94,6 - +95,4 (NN) (Ramboll 
2016g). Tyypillisesti Näsijärven veden-
pinta laskee ns. kevät kuopan helmi-huh-
tikuun aikana keskimäärin noin 0,7 m 
(kuva 2).

Kuva 2. Näsijärven vedenkorkeushavaintoja vuosilta 1980–2015 sekä vedenkorkeuden vaihtelu 
vuonna 2017 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, korkeusjärjestelmä NN).

Lielahden vesistöalue on syvyydel-
tään vaihtelevaa Siilinkarille asti sisäl-
täen useita 20–30 metrin syvänteitä. 
Lielahden lahdessa keskisyvyys on 4 
metriä ja keskimääräinen vesitilavuus 3 
500 000 m3. Tarkasteltavalla alueella ve-
sisyvyys vaihtelee pääosin 2…8 metrin 
välillä.

Näsijärven veden laadun velvoi-
tetarkkailua toteutetaan vuosittain 
Tampereen seudun yhteistarkkailussa. 
Kuormittajakohtaisten jätevesien tark-
kailijana toimii Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistark-
kailua on toteutettu vuodesta 1975 

lähtien. Merkittävimmin kuormitusta 
ovat vähentäneet sellun valmistuksen 
loppuminen vuonna 1985, mikä vähen-
si orgaanisen kuormituksen määrää 
sekä v. 1996 tapahtunut Lielahden teh-
taan fosforikuormituksen väheneminen 
kolmannekseen. Vuosiin 1983 ja 1989 
saakka Näsijärven eteläosia kuormitta-
neiden, Näsijärven Pahvi Oy:n ja Haarlan 
paperitehtaan (YPT), teollinen toiminta 
on samoin loppunut. Nykyisin Näsisel-
kään johdetaan vielä Kämmenniemen 
taajaman puhdistettuja jätevesiä (Perälä 
2014).
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3. Tarkastellut vaihtoehdot
3.1 Yleistä
Tarkastellun täytön laajuus Vaitinaron 
rannassa on esitetty kuvassa 3 tummen-
netulla alueella. Tarkastelu on pyritty 
tekemään laajimmalle mahdolliselle 
täytölle siten, että mahdollisesti toteu-
tettava täyttö tulisi olemaan tässä esitet-
tyä pienempi. Vaikutusten arvioinnissa 
Vaitinaron rantaan suunnitellun täytön 
arvioidaan ulottuvan noin 250–300 m 
etäisyydelle nykyisestä rantaviivasta. 
Täyttöjen rakentaminen on suunniteltu 
tehtäväksi reunapenkereen taakse sisä-
puolisena täyttönä. Reunapenkereiden 
materiaalina käytetään louhetta. 

Kuva 3. Täyttöalueen laajuus Vaitinaron ranta-alueella.

Nykyinen rantaviiva

Nykyinen rantaviiva

3.2 Täyttömateriaalit ja niiden kelpoisuus
Vaitinaron täyttöjen vaikutuksia on 
arvioitu ratkaisulle, jossa rakennusma-
teriaalina käytettäisiin pääasiallisesti 
erilaisissa rakentamistoiminnoissa syn-
tyviä ylijäämämaita sekä muita raken-
nusteknisesti soveltuvia materiaaleja. 
Ylijäämämaiden hyödyntäminen täy-
töissä on ekologisesti mielekäs vaihto-
ehto verrattuna massojen kuljetukseen 
maankaatopaikalle. Esimerkiksi täyt-
töön voidaan massastabiloida heikko-
laatuisia ylijäämämaa-aineksia (savi/
siltti) tai käyttää kitkamaita. Rakennus-
teknisen soveltuvuuden lisäksi ylijää-

mämaiden ja muiden hyödynnettävien 
materiaalien tulee olla ympäristökel-
poisia.

Rakennusteknisesti soveltuvien yli-
jäämämaiden ja muiden materiaalien 
ympäristökelpoisuus osoitetaan erilli-
sellä riskinarvioinnilla. Kuvan 3 mukai-
siin Vaitinaron rantatäyttöihin tarvittai-
siin noin 58 ha alueelle yhteensä noin 
6 000 000 rtrm3 (rakenneteoreettinen 
kuutio) täyttömaa-aineksia.
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3.3 Täyttöjen rakentaminen

1

2

3

4

5

6

Silttiverhon rakennus

Reunapenkereen rakennus

Pohjan ruoppaus

Sisäpuolinen täyttö

Täyttö yleistäyttötasoon

Lopputäyttö

- Riippuen pohjamaasta ja esikuormitusajasta

+ Pohjan ruoppaus, riippuen pohjamaasta ja esikuormitusajasta
sekä sulkurakenne ranta-alueelle esim. teräsponttiseinällä

- Täytön laadusta riippuen lisäksi massastabilointi

7 Esikuormitus

Kuva 4. Periaatepiirustus täyttötyön etenemisestä.

Täyttöjen laajuudesta johtuen rakenta-
minen tulee tehdä vaiheittain. Vaiheit-
tain rakennettaessa täyttöalue jaetaan 
pienempiin osiin päätypengerryksenä 
tehtävillä reunapenkereillä, jotka ym-
päröidään silttiverhoilla samentumi-
sen rajaamiseksi ainoastaan kullekin 
toimenpidealueelle. Silttiverhojen toi-
minnasta samentuman rajaamiseksi on 
saatu myönteisiä kokemuksia vastaa-
vissa ja Hiedanrantaa vaativammissa 
olosuhteissa Näsijärvellä Santalahden 
ja Ranta-Tampellan täyttöjen yhteydes-
sä. Näiden viimeaikaisten kokemusten 

perusteella alueelle pystytään toteutta-
maan luotettavasti toimivat suojaraken-
teet.  

Reunapenkereet tehdään louheesta 
päätypengerryksenä. Periaate täyttötyön 
toteutuksesta on esitetty kuvassa 4. Pää-
typengerryksessä louhe tuodaan täyt-
töalueelle olemassa olevan penkereen 
reunan läheisyyteen, josta se pusketaan 
esimerkiksi puskutraktorilla penkereen 
reunan yli. Reunapenkereen annetaan 
painua n. 6…12 kk ennen sisäpuolisten 
täyttöjen tekemistä. Reunapenkereen 
leveyden on oltava riittävä, jotta työ voi-

daan suorittaa turvallisesti. Tarvittaessa 
reunapenkereiden sisäpinnassa voidaan 
käyttää hienorakeisemmasta kitkamaas-
ta valmistettua suodatinrakennetta vä-
hentämässä toimenpidealueen samen-
tumista.

Näsijärveen tehtävät täytöt tulevat 
syrjäyttämään osittain pohjassa päällim-
mäisenä kerroksena olevaa liejukerros-
ta. Syrjäytyvä lieju tulee ottaa huomioon 
erityisesti reunapenkereen rakentami-
sessa, jolloin penkereen sisäpuolelle ka-
saantuvaa liejua voi olla tarpeen ruopata 
ennen sisäpuolisten täyttöjen tekemistä.
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3.4 Muita rakentamisessa huomioitavia asioita

Esikuormitus
Vesialueelle rakennettavan täytön ala-
puolelle jää huonosti vettäläpäiseviä, 
hienorakeisia ja painuvia maakerroksia. 
Maapohjaa tulee esikuormittaa ennen 
kuin täytön päälle voidaan rakentaa. Hie-
danrannan vesistöalueella merkittävim-
mät painumat aiheutuvat liejuisen pinta-
kerroksen alapuolisesta savikerroksesta.

Esikuormituksella voidaan pienen-
tää tai poistaa lopullisen rakenteen aihe-
uttamia painumia ja sivusiirtymiä. Ilman 
esikuormitusta sivusiirtymät olisivat 
erityinen riski lähellä täytön reunaa. 
Esikuormituksena käytetään tulevaa ra-
kennetta suurempaa kuormaa. Esikuor-
mituspenkereiden suunnittelussa tulee 
huomioida painopenkereiden riittävä 
stabiliteetti.

Paalutus
Korkeat rakennukset tulee perustaa 
paaluille. Perusratkaisuna ovat lyön-
tipaalut. Paalut asennetaan täyttöker-
rosten, niiden alapuolisten savi ja siltti-
kerrosten läpi kovaan pohjaan. Alueilla, 
joissa täyttömateriaalina on louhetta, 
täytyy todennäköisesti käyttää porapaa-
luja. Kevyet rakennukset ja rakenteet 
voidaan perustaa maanvaraisesti edel-
lyttäen, että voidaan esirakentamistoi-
menpiteillä varmistua siirtymien py-
sähtymisestä sekä täytön tiiviydestä. 
Painumien lisäksi tulee varmistua laskel-
min louhetäyttöjen riittävästä stabilitee-
tista. Jos täyttöjen ei voida todeta olevan 
painumattomassa tilassa, tulee paalujen 
mitoituksessa huomioida täyttöjen ai-
heuttama negatiivinen vaippahankaus.

Jos alue toteutetaan, osa paaluista 
tullee sijaitsemaan pohjavesialueella, 
vaikkakin pohjamaa on pääosin heikosti 
vettä läpäisevää. Paalutuksen ei tiede-
tä Suomessa aiheuttaneen pohjaveden 
pilaantumista, eivätkä alueen pohjaolo-
suhteet ole otolliset sille että sadevettä 
tai järvivettä imeytyisi paalujen vaippaa 
pitkin pohjavedeksi. Täyttöjen raken-
tamisen jälkeen, tai viimeistään paalu-
tettaviksi aiottujen rakennusten suun-
nitteluvaiheessa tulee kuitenkin vielä 
varmistua, että kyseisellä kohtaa vesis-
tötäyttöjen alle on jäänyt riittävän paksu 

eristävä savikerros tai että pohjamaassa 
paalutuksen vaikutuspiirissä ei ole hyvin 
vettä johtavia maakerroksia. Muussa ta-
pauksessa tulee laatia riskinarvio paalu-
tuksesta ja sen pohjavesivaikutuksesta, 
jonka perusteella päätetään kohteen 
paalutettavuudesta tai paalutukseen liit-
tyvistä erityistoimenpiteistä. 

Johtosiirrot ja vesihuollon 
rakentaminen
Alueella sijaitsee Lielahden voimalai-
toksen järvivesipumppaamo. Pump-
paamolta lähtee kohti itää nykyinen 
imuputki jonka rinnalla kulkee nykyi-
nen voimalaitoksen purkuputki (kuva 
5). Vesistötäyttöjen yhteydessä putkia 
joudutaan siirtämään täyttöjen tieltä. 
Vedenoton tulee tapahtua silttiverhoilla 
rajatun toimenpidealueen ulkopuolelta, 
jos muulla tavoin ei voida taata riittävää 
vedenlaatua.

Vesistötäyttöjen rakentaminen ny-
kyisten putkien päälle ei ole niistä syn-
tyvien painumien vuoksi mahdollista. 
Mikäli nykyisen pumppaamon säilyttä-
minen nykyisellä paikallaan ei ole suun-
nitteluratkaisussa mahdollista, tulee 
sille osoittaa uusi sijainti rannan lähei-
syydessä.

Nykyisen järvivesipumppaamon lä-
heisyyteen johtuu Lielahden alueen hu-
levesiä Lielahden laskuojan kautta. Hule-
vesien purkureitti tulee säilyttää alueen 
suunnittelussa, mutta sen reittiä ja ra-
kennetta on mahdollista muuttaa. Alueen 
rakentamisen aikaiseen hulevesien hal-
lintaan tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta ja siitä tulee laatia suunnitelma.

Kaupunkiraitiotien perusta-
minen
Jos kaupunkiraitiotie päätetään linja-
ta nykyisen vesialueen poikki, vaatii se 
perustuksekseen reunapenkereen mu-
kaisen louhepengerrakenteen tai raitio-
tietä varten suunnitelmallisesti raken-
netun massastabiloidun vyöhykkeen. 
Raitiotien linjaus voidaan huomioida jo 
esirakentamisen toteutuksessa raken-
tamalla yksi reunapenkereistä alueen 
halki pituussuuntaisesti jatkuvana pen-
kereenä tai massastabiloimalla täyttö 
raitiotielinjauksen kohdalla. Käytönai-
kaisten muodonmuutosten estämiseksi 
rakenne pitää esikuormittaa painopen-
kereellä ennen raitiotien rakentamista.

Kuva 5. Hiedanrannan alueella sijaitsevat voimalaitoksen imu- ja purkuputket. 
Sinisellä käyrällä on osoitettu rantaan johtava avo-oja.
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4. Tehdyt tutkimukset ja selvitykset

Nykyisen Lielahden tehdasalueen ra-
kennettavuutta on arvioitu olemassa ole-
viin tutkimuksiin perustuen. Rakenne-
tulla tehdasalueella on päällimmäisenä 
maakerroksena yleensä täyttömaaker-
ros, jonka paksuus vaihtelee 1…2 m välil-
lä. Pohjavesi on alueella pääosin yli 5 m 
syvyydessä ja selvästi Näsijärven pintaa 
alempana (Näsijärvi noin +95,0…+95,7 
N2000). Kuvassa 6 on esitetty alustavat 
rakennettavuusaluerajaukset. 

Aluejako on eritelty taulukossa 1. 
Parhaiten rakentamiseen soveltuva alue 
on I ja vaativin alue III. Maa-alueen pe-
rustamisolosuhteet eivät kuitenkaan 
III-alueellakaan ole niin haastavat, että 
se merkittävästi ohjaisi alueen tulevaa 
maankäyttöä.

I

II
III

Nykyinen rantaviiva

Nykyinen rantaviiva

Lielahden yritysalue

III

II

Kuva 6. Ranta-alueen sekä Lielahden yritysalueen rakennettavuus.

4.1 Maaperä- ja pohjavesitutkimukset

Vaitinaron ranta-alueen ra-
kennettavuus

Alueella on tehty pohjatutkimuksia 
useassa eri vaiheessa. Vaitinaron ran-
ta-alueella tehdyt pohjatutkimukset 
ovat pääosin vuosilta 2009–2011. Tut-
kimuksia on tarkennettu myöhemmässä 
vaiheessa erityisesti vesistössä ja ran-
ta-alueella vuosina 2014–2016. Pohja-
tutkimukset koostuvat paino-, siipi-, ja 
CPTU-kairauksista sekä näytteenotoista. 
Kairaukset ulottuvat enimmillään noin 
300–350 metrin etäisyydelle nykyisestä 
rantaviivasta. 

Tarkasteltavalla Vaitinaron mahdol-
listen rantatäyttöjen alueella vesisyvyys 
vaihtelee pääosin 2…8 metrin välillä. Nä-
sijärven pohjassa päällimmäiset maaker-

rokset ovat pääosin liejuisia. Pehmeän 
pintakerroksen paksuus on enimmillään 
4…5 metriä. Rannan läheisyydessä lie-
jukerroksen alapuolella on silttiä. Men-
täessä kauemmaksi rantaviivasta, liejui-
sen maakerroksen alapuolella pohjamaa 
muuttuu savisemmaksi. Savikerroksen 
alapuolella on pääosin vaihtelevan pak-
suisia silttisiä ja hiekkaisia maakerrok-
sia. Moreenin yläpinta viettää rannasta 
Näsijärveä kohti.

Paasikiventien puoleinen ranta on 
täyttöaluetta. Täytön paksuus rannassa 
vaihtelee 2…10 m välillä. Kallionpinta 
viettää Santalahdesta luoteeseen kohti Li-
elahtea, josta kallio nousee taas kohti Nie-
menrantaa. Vaitinaron kohdalla kalliopin-
ta sijaitsee korkeustasolla noin +70,0, eli 
noin 25 m Näsijärven pintaa syvemmällä.
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ALUE Pohjamaa Perustaminen

I

Moreenin tai kallionpinta alle 5 m 
syvyydessä. Moreenin päällä löy-
härakenteista, silttistä hiekkaa ja 

savista silttiä

Rakennukset voidaan yleensä 
perustaa maanvaraisesti suoraan 
moreeniin tai moreeniin ulottuvan 

massanvaihdon varaan.

II

Moreenin yläpinta 5…10 m syvyy-
dessä. Moreenin päällä löyhä-

rakenteista, silttistä hiekkaa tai 
savista silttiä

Rakennukset perustetaan paaluilla 
tai maanvaraisesti

III
Moreenin yläpinta yli 10 m syvyy-
dessä. Moreenin päällä hiekkaa, 

silttiä, savea ja liejua.

Rakennukset perustetaan paaluilla 
kovaan pohjaan

Taulukko 1. Rakennettavuusselvityksen aluejako

Tehdasalueen haitta-ainetut-
kimukset

Vanhan teollisuusalueen maaperän ja 
pohjaveden haitta-ainetutkimukset on 
toteutettu Hiedanrannan selvitettävän 
maankäytön tarpeisiin. Alueella on ollut 
teollisuutta, eikä maaperää ole kunnos-
tettu teollisen toiminnan loppumisen jäl-
jiltä purettujen rakennusten alapuolista 
maaperää lukuun ottamatta. Aiemmin 
alueella toiminut Ligno Tech Oy:n enti-

nen ligniinitehdas on purettu ja sen ala-
pohjan alapuolinen maaperä on tutkittu. 
Suunnittelualueen maaperän riskikoh-
teista on laadittu selvitys vuonna 2011 
ja selvitys päivitettiin talvella 2015. 

Tehdasalueen maaperästä on teh-
ty riskikohdeselvityksen perusteella 
suunnittelualueen maaperän ja pohja-
veden haitta-ainetutkimuksia (Ramboll 
2016k). Ensimmäisen vaiheen tutki-
mukset tehtiin kesäkuussa 2016 ja niitä 
täydennettiin 2-vaiheen tutkimuksilla 

Kuva 7. Rikkikiisukuonan tutkimusten mukaiset sijoitusalueet

Rikkikiisukuonaa. Arvioitu pinta-ala 25 000 m².
Kuonakerroksen keskimääräinen paksuus 1,25 m.

Rikkikiisukuonaa. Arvioitu pinta-ala 23 500 m².
Kuonakerroksen keskimääräinen paksuus 1 m.
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0,8 - 1 m kerros punaisia hiutaleita.
Todennäköisesti veneenpohjamaalia.

Sb, As, Cd, Pb, Zn

Rikkikiisukuonaa. Arvioitu pinta-ala 3200 m².
Kuonakerroksen keskimääräinen paksuus 0,5 m.

PVP2
w +91.82

PVP1
w +92.19

PVP4
w +92.57

elo-syyskuussa 2016. Kolmas tutkimus-
vaihe on menossa joulu-tammikuussa 
2016/2017 ja tavoitteena on rakennus-
ten ja rakenteiden alapohjien maaperän 
laadun sekä tehdasalueen pohjaveden 
laadun selvittäminen. 

Piha- ja varastokenttäalueilla on 
täyttömaana 1…2 m kerros soraa ja mo-
reenimaalajeja sekä sepeliä vanhalla 
muuntamokentällä. Perusmaa on savea, 
silttiä tai silttistä hiekkaa. Kenttä- ja 
varastoalueella on erilaista täyttömate-
riaaliksi kelvannutta teollisuuden sivu-
tuotetta (mm. tuhka ja kuona), ylijäämä-
maita ja tukikerrokseksi tuotua hiekka ja 
soraa. Rakennusten alapohjien maaperä 
on em. lisäksi hyvin kantavaa moreenia 
tai jopa kalliota.

Teollisen toiminnan päävaikutus 
maaperään piha- ja varastokenttäalu-
eilla on kuonatäyttö. Rikkikiisukuona 
on peräisin raaka-aineena käytetyn rik-
kirikasteen pasutuksesta rikkihapon 
valmistukseen. Kuonaa sijoitettiin va-
rastoalueen eteläreunan täytöksi ja tut-
kimusten mukaiset sijoitusalueet on esi-
tetty kuvassa 7.  



|   12   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |  Hiedanrannan rakentamisen ympäristö- ja terveysvaikutukset

Rikkikiisukuonaan arvioidaan ole-
van selvitysalueella noin 5,2 ha:n alueel-
la noin 57 000 m3/ 110 000 t. Kuonaa on 
eniten alueen etelälaidalla, enimmillään 
noin 3 metrin kerroksena ja 0,5 … 0,1 m 
ohuina kerroksina lähempänä tehdas-
aluetta.  Kuona on väriltään mustaa/li-
laa ja erottuu muusta täytöstä selkeästi. 
Kuonan rakeisuus vastaa silttisen hiekan 
rakeisuutta samoin kuin sen veden läpäi-
sevyys. Kuonassa on rikkikiisurikasteen 
pasutuksen jälkeen niukkaliukoisessa 
muodossa metalleja sisältäviä mineraa-
leja sekä pelkistyineitä metalleja, kuten 
kuparia, sinkkiä ja lyijyä. Kuparin ja sin-
kin kokonaispitoisuudet ovat ylemmän 
ohjearvon ja vaarallisen jätteen ohjear-
von ylittävillä tasoilla, mutta liukoisuu-
den perusteella sellaisenaan kuonaa 
tulee käsitellä tavanomaisena jätteenä. 
Kuonan haitta-aineiden liukoisuudet 
ovat varsien pienet. Kuonan metallisi-
sällön hyödyntäminen ei ole tehdyn sel-
vityksen mukaan mahdollista. Kuonasta 
ei ole todettu vaikutuksia teollisuusalu-
een pohjaveden ao. metallipitoisuuksiin. 
Kuonan lisäksi teollisuusalueen maape-
rässä on havaittu yksittäisiä pistemäisiä 
pilaantuneita kohteita, joissa on metalle-
ja tai öljyjä. 

Vanhan tehdasalueen pohjaveden 
laatua on tutkittu aiemmin varasto-
alueen eteläosan lumen varastointi-
alueen havaintoputkista PVP1 ja PVP2 
ja nyttemmin uusista havaintoputkista 
PVP3-PVP10. Merkittävin löydös on ol-
lut havaintoputkien PVP4 ja PVP5 kro-
mipitoisuudet. Kromin alkuperä liittyy 

lingniinitehtaan toimintaan ja ko. teh-
taan alueen maaperässä todettiin myös 
kohonneita kromipitoisuuksia. Putkissa 
PVP4 ja PVP5 todettiin korkeat pitoi-
suudet arseenia, kromia ja vanadiinia. 
Veden kromista (160 … 300 μg/l) noin 
87 % on hapetusasteeltaan kuudenar-
voista, joka on kromin esiintymismuo-
doista haitallisempi. Ko. kromia ei ole 
todettu varastokenttäalueen eteläosan 
pohjavesiputkissa eikä Paasikiventien 
eteläpuolella pohjavesialueen pohjave-
dessä.

4.2 Epilä-Villilänhar- 
jun pohjavesialue

Isotooppitutkimukset
Isotooppitutkimuksia on tehty GTK:n 
toimesta vuosina 2009, 2011 ja kolmesti 
vuonna 2016 (Taulukko 2). Vuosina 2009 
ja 2011 tutkimustuloksissa referenssiai-
neisto on ollut suppeampi ja tuloksissa 
on ollut enemmän hajontaa. Näin ollen 
on päädytty varovaisuusperiaatteella 
toteamaan, että Hyhkyn vedenottamolla 
pintaveden osuus on korkeintaan 0…15 
ja 0…10 %. Vuonna 2016 tehtyjen iso-
tooppitutkimusten perusteella Hyhkyn 
käyttämä vesi on kauttaaltaan pohja-
vettä sekä Näsijärven matalan että kor-
kean veden aikaan. Isotooppitutkimus-
ten perusteella Hyhkyn pohjavesi ei ole 
peräisin järvistä, eikä vesistötäytöllä ei 
ole vaikutusta Hyhkyn pohjavedenotta-
moon. Näsijärvestä kuitenkin suotautuu 

Taulukko 2. Vuosina 2009–2016 tehtyjen isotooppitutkimusten tuloksia (GTK). Näsijärven vedenpinnan-korkeudet N2000.

Näytepiste Marraskuu 2009 8.-12.7. 2011 15.3. 2016 14.6. 2016 22.11. 2016

V1 (Näsijärvi) 
vedenkorkeus järvivettä järvivettä järvivettä +95,3 järvivettä +95,8 järvivettä +95,7

Hyhkyn 
vedenottamo seosvettä 0-15% seosvettä 0-10% pohjavettä pohjavettä pohjavettä

pienissä määrin vettä pohjavedeksi, sillä 
lähempää vesistöä tehdyissä tutkimuk-
sista on havaittu seosvettä.

Pohjavesialueen virtausmalli
GTK on tehnyt kattavan selvityksen 
alueen pohjaveden virtauksesta Epi-
lä-Villilänharju pohjavesialueella 2015–
2017. Tehdyn 3D virtausmallin avulla on 
arvioitu Hiedanrannan pohjavesialueen 
virtauksia sekä rantaimeytymistä. Mal-
linnuksen perusteella Näsijärvestä ei 
kulkeudu vettä Hyhkyn vedenotta-
molle nykyisellä pumppausmäärällä 
(Qmodel=2200m3/vrk), eikä myöskään 
suurimmalla mahdollisella pumppaus-
määrällä (Qmodel=3000m3/vrk). Tältä 
osin mallinnustulos on siis yhtenevä 
isotooppimääritysten kanssa. Mallissa 
käytetyt alueen pohjavesiputket veden-
pinnan korkeustietoineen on esitetty ku-
vassa 8 (GTK 2017). 

Hyhkyn vedenottamolle pohjavesi 
virtaa pääosin lännestä harjun karkeara-
keista ydintä pitkin. Virtausmallin perus-
teella Näsijärven suunnalta tuleva vesi 
virtaa pääosin harjun läpi Pyhäjärveen. 
Näsijärven ja Hyhkyn vedenottamon vä-
lisen määräävän virtausyhteyden puut-
teesta indikoi myös ranta-alueen poh-
javeden sekä Näsijärven pinnan tasojen 
korkeusero. Kuvan 8 esittämällä tavalla 
ranta-alueella pohjaveden pinta on 3…4 
m Näsijärven pintaa alempana. Mallin 
perusteella ranta-alue on huonosti vettä 
läpäisevää, eikä vesistötäytöillä ole vai-
kutusta pohjavesialueen antoisuuteen. 
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Mallinnuksen ja tehtyjen pohjatut-
kimusten perusteella on laadittu ha-
vainnekuva 9 Vaitinaron rannan nyky-
tilanteesta. Näsijärven pohjasedimentit 
ja heikosti vettäläpäisevä pohjamaa pi-
dättävät järven vesipinnan selvästi poh-
javesipintaa ylemmäs. Järven alla virtaa 
jonkin verran pohjavettä, mutta pääosin 
virtaus tapahtuu harjussa harjun suun-
taisesti, missä maaperän vedenläpäise-

Kuva 8. Alueen pohjavesipinnat ja Näsijärven pinnan taso 16.11.2016. (Samrit Luoma, GTK)

SAVI
(vettä läpäisemätön)

NÄSIJÄRVI

PAASIKIVENTIE

HIEKKA 
(vettä läpäisevää)

NYKYTILANNE

HARJUMUODOSTUMA

pohjavesipinta

Rantaviiva ollut hyvin vettä pidättävää. Paasikiventien 
täyttöjen yhteydessä rantaimeytyminen kasvoi, mutta on 
sittemmin taas hidastunut. Vesipinta laskee useita metrejä 
heti rantaviivan jälkeen. 

SILTTI 
(jonkin verran vettä läpäisevää)

HIEKKAA 

NÄSIJÄRVEN ALLA HITAASTI VIRTAAVAA POHJAVETTÄ

Rantaimeytymistä tapahtuu hitaasti 
penkereen ja savikerroksen läpi

vyys on suuruusluokkaa yli 100 kertaa 
suurempi kuin järven alla silttisissä maa-
kerroksissa. 

Jos rantatäytöt rakennetaan, tulee 
rantaimeytymisen nykytila huomioida 
täyttöratkaisuissa täyttömateriaalin laa-
dun lisäksi. Rantaimeytymistä rajoittavaa 
hienorakeista maakerrosta ei saa poistaa. 
Jos mahdollisessa jatkosuunnittelussa ei 
pystytä varmistumaan rantatäyttöjen 

rakentamistavasta sedimenttikerrosta 
vaurioittamatta, tulee nykyiseen rantaan 
rakentaa sulkurakenne, jolla varmistu-
taan nykyisen vettä pidättävän vyöhyk-
keen säilymisestä. Sulkurakenne voidaan 
toteuttaa joko heikosti vettä läpäisevästä 
maa-aineksesta tai esim. määrämittaisel-
la teräsponttiseinällä, jolloin rakenteen 
poistaminen tarvittaessa osittain tai ko-
konaan on helppoa.

Kuva 9. Havainnekuva ranta-alueen pohjavedenvirtauksesta nykytilanteessa.
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4.3 Pintavesi

Näsijärven vedenlaadun tut-
kimukset
Näsijärven vedenlaatu on selvästi pa-
rantunut pistekuormituksen vähene-
misen myötä ja vedenlaatu on järven 
keski- ja eteläosissa normalisoitunut. 
Lielahden tehtaiden toiminnan loput-
tua, ei paikallisiakaan jätevesivaikutuk-
sia ole enää vedenlaadussa nähtävissä. 
Pistekuormituksen väheneminen näkyy 
erityisesti biologisen hapenkulutuksen 
(BHK) kokonaiskuormituksen ja fosforin 
kokonaiskuormituksen selkeänä laskuna 
(Ramboll 2016g).

Näsijärven eteläosan vedenlaatu 
on nykytasollaan lievästi humuslei-
maisille vesille tyypillinen ja edustaa 
melko karua vesistöä. Näsijärven alue 
(Tampere, Ylöjärvi) on viimeisimmässä 
tila-arviossa luokiteltu hyvään ekologi-
seen kokonaistilaan ja kemiallinen tilaa 
hyvää huonompaan. Arvioinnissa fysi-
kaalis-kemialliset tekijät osoittivat erin-
omaista tilaa, kalasto ja kasviplankton 
hyvää tilaa, pohjaeläimet erinomaista 
tilaa ja piilevät tyydyttävää tilaa. Hyd-
rologis-morfologinen muuttuneisuus 
(mm. kalojen nousuesteet, säännöste-
ly) osoitti tyydyttävää tilaa. (Ramboll 
2016g)

Lielahdessa Niemenrannan edus-
talla Näsijärven veden laatua on 

tutkittu pienimuotoisen koeruop-
pauksen aikana vuonna 2015. Tutki-
muksissa analysoitiin laaja kirjo hait-
ta-aineita, kuten metallit, haihtuvat 
hiilivedyt, kloorifenolit, PCB-yhdisteet, 
organotinat, torjunta-aineet sekä diok-
siinit ja furaanit. Ainoastaan mono- ja di-
butyylitinojen pitoisuudet ylittivät pin-
taveden ympäristölaatunormit. Muiden 
tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet 
eivät ylittäneet pintaveden ympäristö-
laatunormeja tai ympäristöhallinnon oh-
jeen 6/2014 mukaisia suosituksia pinta-
veden laadulle. (Ramboll 2016h)

Näsijärven virtausmalli
Virtausmallilla tutkittiin 3 erilaisen kiin-
toainejakeen kulkeutumista Kaupinojan 
vedenottamolle nollakuitualueen ruop-
pauksen aikana eri tilanteissa ja mm. 
tilanteessa, jossa kiintoaineen kulkeu-
tumisen estämiseksi käytetty silttiverho 
on päässyt repeämään. Näsijärven vir-
tausmallin laati Suomen ympäristökes-
kus SYKE (Krogerius & Ropponen 2016). 
Mallina käytettiin kolmiulotteista COHE-
RENS-virtausmallia (Luyten 2013). Si-
muloinnin perusteella edes silttiverhon 
revetessä Kaupinojan vedenottamolle 
ei kulkeudu mitattavissa olevaa samen-
tumaa.

Mallissa käytettiin ajantasaista tietoa 
järven pohjan muodoista, Tammerkos-
ken virtaamasta sekä mitattuja tietoja 

tuuliolosuhteista. Lisäksi kesällä 2016 
tehtiin Näsijärven veden virtausmittauk-
sia kolmessa pisteessä sekä täydennet-
tiin samanaikaisesti sääolosuhdetietoja 
sekä Siilikarin sääaseman että väliaikai-
sen Lielahden kartanon pohjoispuolelle 
sijoitetun sääaseman avulla. Veri ioinnin 
perusteella mallin tarkkuus todettiin hy-
väksi.

4.4 Sedimentti

Haitta-ainetutkimukset

Hiedanrannan alueen sedimentin me-
tallipitoisuuksista on tehty useita tutki-
muksia, joista ensimmäinen on vuodelta 
1986. Kriittisin haitta-aine on ollut kro-
mi. Pirkanmaan ympäristökeskuksen 
(v.2005) ja KVVY:n (v. 2008) tekemissä 
tutkimuksissa normalisoimaton kromi-
pitoisuus on vaihdellut 200–2200 mg/
kg välillä (Ramboll, Lielahden vesialue, 
Sedimentin tila 2012). Vesi- ja ympä-
ristöhallituksen v 1988 tutkimuksissa 
(Krogerus, K., 1988) Näsijärven pin-
tasedimentistä (2-4 cm paksuudelta) 
otetuissa näytteissä (näytekoodi N4) 
elohopeapitoisuudet sekä kloorattujen 
hiilivetyjen pitoisuudet ovat olleet ko-
honneita. Kohonneet kromipitoisuudet 
sijaitsevat osin nollakuitualueella ja osin 
sen ja Vaitinaron selvitettävien täyttöjen 
ulkopuolella. 
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Kuva 10. Arvioitu nollakuitualueen laajuus Lielahden vanhan tehdasalueen edustalla.

Tarkastelluilla mahdollisilla täyttö-
alueilla Vaitinaron rannan sedimenttiä 
on tutkittu vuonna 2009 ja 2015. Jäl-
kimmäiset tutkimukset kohdennettiin 
kattamaan tuleva rakennussuunnitte-
lualue sekä leveys- että syvyyssuunnas-
sa. Tutkimuksissa alueen sedimenteissä 
ei ole havaittu VNA 214/2007 mukaisten 
maaperän haitta-ainetasoja kuvaavien 
kynnysarvopitoisuuksien ylittäviä kro-
mipitoisuuksia. Tutkimuksissa havaittiin 
vain kynnysarvopitoisuuksien ylityksiä 
seuraavilla metalleilla: arseeni, kad-
mium, koboltti, elohopea, sinkki. Lisäksi 
yhdessä näytteessä sedimentin sinkkipi-
toisuus ylitti VNA 214/2007 mukaisen 
alemman ohjearvon ja kahdessa näyt-
teessä ylittyi mineraaliöljyjen alempi 
ohjearvo. Mineraaliöljynäytteissä oli 
korkea orgaanisen aineksen määrä (heh-
kutushäviö), minkä vuoksi havaitut öljyt 
voivat olla luontaisia hiilivetyjä, eikä var-
sinaista öljyä. PCB-yhdisteiden, PAH-yh-
disteiden, torjunta-aineiden, dioksiinien 
ja furaanien pitoisuudet ja organotino-
jen pitoisuudet jäivät alle määritysrajan 
tai kynnysarvotason.

Tehtyjen haitta-ainetutkimuksien 
perusteella sekä metallien että orgaanis-
ten haitta-aineiden pitoisuustasot ovat 
Vaitinaron ranta-alueella alhaisia.

Nollakuidun laajuuden ja 
haitta-ainepitoisuuksien 
tutkimukset

0-kuidun esiintymisen laajuutta ja laa-
tua Lielahden alueella on kartoitettu 
pohjatutkimuksissa vuosina 2015 ja 
2016. Viimeisin arvio 0-kuidun massa-
määrästä on 1 500 000 m3. 0-kuidussa, 
sen huokosvedessä ja 0-kuidun kiintoai-
nejäännöksessä havaittiin seuraavia ko-
honneita pitoisuuksia ja ominaisuuksia, 
jotka arvioitiin merkittäväksi ja joiden 
vaikutuksia on arvioitu riskinarvioin-
nissa: ravinteet, metallit (As, Co, Cu, Hg), 
hapan pH, korkea orgaanisen aineksen 
määrä ja alhainen kuiva-aineen määrä, 
eli materiaalin vettä pidättävä ominai-
suus. 

Arvion mukaan 1,5 miljoonassa 
m3:ssa 0-kuitua on elohopeaa 130 kg, 
kuparia 4400 kg, typpeä 577 000 kg, 
fosforia 43 000 kg, rikkiä 632 000 kg, 
PAH-yhdisteitä 270 kg, kloorifenoleita 
32 kg, PCB-yhdisteitä 3,0 kg, klooribent-
seenit 2,7 kg, dioksiinia ja furaaneita 
(WHO 2005, TCDD TEQ) 0,001…0,005 
kg sekä trifenyylitinaa 1,1 kg.

Aineiden pitoisuudet nollakuidussa 
ovat pieniä, mutta nollakuidun suuren 
määrän vuoksi haitta-aineita on kuiten-

kin massamääräisesti paljon järvenpoh-
jassa. Nollakuidun haitta-ainepitoisuuk-
sien suuruusluokan hahmottamiseksi 
pitoisuuksia on verrattu maaperälle ase-
tettuihin viitearvoihin. Haitta-ainepi-
toisuudet alittavat maaperälle asetetut 
alemmat ohjearvot ja pääosin myös kyn-
nysarvot. Alemman ohjearvon alittuessa 
maaperässä haittoja ja riskejä luonnolle 
ja ihmisen terveydelle voidaan yleensä 
pitää vähäisenä ja hyväksyttävänä. Kyn-
nysarvon alittuessa maaperä tai kaivet-
tu maa-aines on pilaantumatonta eikä 
maaperän puhdistustarvetta tarvitse 
selvittää.

4.5 Nollakuitu

Kuvassa 10 on esitetty pohjatutkimus-
ten perusteella arvioitu nollakuitualueen 
laajuus (noin 35 ha, paksuus > 0,5 m). 
Vaitinaron puolella tehdyissä pohjatut-
kimuksissa ei ole havaittu nollakuitua. 
Selvitettävät Vaitinaron rantatäytöt eivät 
niin ikään ulotu nollakuitualueelle. 

Lielahden tehdasalueen edustalla ja 
Niemenrannan puolella Näsijärven poh-
jassa olevan nollakuidun hyödynnettä-
vyyttä on tutkittu useilla selvityksillä ja 
mm. pienimittakaavaisella koerakenta-
misella. Tulosten perusteella stabiloidun 
nollakuidun hyödyntäminen on tekni-
sesti mahdollista esimerkiksi puisto- ja 
virkistysalueiden täyttömateriaalina. 
Lisäksi selvitetään mm. nollakuidun 
ruoppausta ja hyödyntämistä energian-
tuotantoon ja jalostusta maanparannus-
aineeksi.
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5. Vaikutukset ympäristöön ja    
 terveyteen
5.1 Vaitinaron täyttö-
alue

Vaitinaron täyttöalueen vaikutukset 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen on 
arvioitu nykytilassa sekä penkereiden 
rakentamisen ja ruoppauksen aikana. 
Nykytilan ja penkereiden rakentamisen 
ja ruoppauksen vaikutukset on esitetty 
kappaleessa 5.1.1.

Penkereiden täyttövaiheessa Vai-
tinaron ranta-alueelle tuodaan raken-
nusteknisesti ja ympäristökelpoisesti 
soveltuvaa ylijäämämaata tai muuta 
tarkoitukseen sopivaa täyttömateriaa-
lia. Täyttömaa-aineksen tai materiaalin 
ympäristökelpoisuus selvitetään ennen 
rakentamista riskinarvioinnilla.

Riskinarvioinnin tavoitteena on löy-
tää ylijäämämaa-aineksen tai muun täyt-
tömateriaalin sallitut haitta-aineiden 
pitoisuudet ilman että haitallisia vaiku-
tuksia ilmenee ympäristölle tai tervey-
delle täyttövaiheen aikana tai valmiilla 
asuinalueella.

Kappaleessa 5.1.2 on kuvattu, miten 
ylijäämämaan tai muun täyttömateriaa-
lin ympäristökelpoisuus arvioidaan ris-
kinarvioinnilla. Riskinarvioinnit toteute-
taan tarkempien rakennesuunnitelmien 
yhteydessä.

5.1.1 Nykytila ja ruoppaus-
vaihe

Tutkituilla alueilla sedimenteissä ei ole 
havaittavissa merkittävästi kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia. Näsijärven sy-
vänteissä lähellä selvitysaluetta havait-
tuja kromipitoisuuksia ei ole havaittu 
selvitysalueella. Nollakuidun levinnei-
syysalue on esitetty kuvassa 10. Selvi-
tysalueen etelärannalla (Vaitinaro) ei ole 
havaittu 0-kuitua. Nykytilassa Vaitina-
ron ranta-alueella ei arvioida aiheutuvan 
haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai 
ihmisten terveyteen.

Louhepenkereen rakentamisesta ja 
siihen mahdollisesti liittyvästä ruop-
pauksesta tai pengeraltaan pohjan 
mahdollisesta ruoppauksesta (kuva 4, 
vaiheet 2 ja 3) aiheutuu pehmeän sedi-
mentin leviämistä. Leviämistä estetään 
työnaikaisella silttiverholla siten, että 
samentuma jää ja laskeutuu silttiver-
hon penkereen puolelle. Samentuma 
ja sen mukana kiintoaineen sisältämät 
haitta-aineet pääsevät kulkeutumaan 
kauemmas Näsijärveen vain, mikäli silt-
tiverho repeää esimerkiksi poikkeuksel-
lisen jääkuorman vaikutuksesta.  

Mahdollista onnettomuustilannet-
ta on mallinnettu siten, että orgaanis-
ta liejua vastaavan kiintoaineksen le-
viäminen alkaa pohjoiselta Lielahden 
alueelta silttiverhojen ulkopuolelle. 
Mallinnuksen perusteella pitoisuudet 
jäävät maltillisiksi mm. Tammerkosken 
ja Kaupinojan vedenottoputken suulla 
(Ramboll 2016h). Täyttöalueen löyhän 
pintasedimentin arvioidaan käyttäyty-
vän myös samansuuntaisesti tilanteessa, 
jossa silttiverho repeäisi ruoppaus- ja/
tai myöhemmän täyttötyön aikana. Tästä 
ei aiheudu haittaa raakaveden laadulle. 
Samentuma voi hetkellisesti aiheuttaa 
vaikutuksia vesiekosysteemille, mutta 
lyhytaikaisen vaikutukset ovat palautu-
via.

Ranta-alueen sedimenttien haitta-ai-
neiden kokonaispitoisuudet ovat alhai-
sia ja niiden sisältämien haitta-aineiden 
liukoisuus arvioidaan vähäiseksi, siten 
myös sedimentin samentumasta liuke-
nevien haitta-aineiden tasot arvioidaan 
alhaisiksi. Merkittävää haitta-aineiden 
kulkeutumista ei arvioida tapahtuvan 
myöskään liuenneena silttiverhon läpi. 
Ennen rakentamista sedimentin hait-
ta-aineiden liukoisuudet tutkitaan liu-
koisuustestein. Penkereiden rakenta-
mis- ja ruoppausvaiheessa ei arvioida 
aiheutuvan terveysvaikutuksia, eikä työn 
aikaisen samentumisen lisäksi muita 
ympäristövaikutuksia.

5.1.2 Täyttömateriaalin ym-
päristökelpoisuuden arvioin-
ti – sallitut haitta-aineiden 
tasot täyttömateriaalissa
Vaitinaron rantatäyttöjen täyttömate-
riaalin tulee olla rakennusteknisesti ko. 
maankäyttöön soveltuvaa. Lisäksi ma-
teriaalin tulee olla ympäristökelpoisuu-
deltaan alueelle soveltuvaa. Soveltuva 
täyttömateriaali ei aiheuta haitallisia 
vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle 
rakentamisvaiheessa tai valmiissa ra-
kenteessa. 

Sallitut haitta-aineiden pitoisuudet 
täyttömateriaalissa arvioidaan ensisijai-
sesti VNa 214/2007 (ns. PIMA-asetus) 
mukaisille haitta-aineille. Kun arvioin-
nissa huomioidaan kaikki ns. PIMA-ase-
tuksen haitta-aineet, tulevat yleisimmin 
maa-aineksissa esiintyvät haitta-aineet 
tarkasteltua. Koska alueelle tulee asuin-
rakentamista, alueelle ei tule sijoittaa 
herkästi haihtuvia yhdisteitä sisältävää 
maa-aineista, siten että haitta-aineet voi-
vat kulkeutua rakennusten sisäilmaan. 
Tällaisia VNA 214/2007 mukaisia hait-
ta-aineita ovat: BTEX-yhdisteet, MTBE, 
klooratut alifaattiset hiilivedyt, bensii-
nijakeet sekä elohopea. Em. haitta-ai-
neita ei ole sisällytetty tässä vaiheessa 
riskinarviointiin, sillä lähtökohtaisesti 
ko. haitta-aineita ei sijoiteta asuinraken-
nusten alle. Riskinarviointi tehdään sta-
biloinneissa yleisesti tuhkista liukene-
ville suoloille (kloridi, sulfaatti, luoridi) 
sekä metalleille (barium, seleeni). 

Riskinarvioinnissa tarkasteltavat 
haitta-aineiden kulkeutumis- ja altis-
tumisreitit ovat rakentamisen aikainen 
sekä valmiin rakenteen aikainen hait-
ta-aineiden kulkeutuminen pinta- ja 
pohjaveteen sekä ihmisten että eliöiden 
altistuminen niiden välityksellä. Täy-
tössä ei käytetä materiaaleja, jotka si-
sältävät haihtuvia haitta-aineita, joten 
kulkeutumista sisäilmaan ei ole tarpeen 
arvioida. 
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Sallitut haitta-aineiden pitoisuus-
tasot määritetään edellä mainittujen 
kulkeutumis- ja altistumisreittien pe-
rusteella siten, että pintaveden laa-
tunormit (VNa 1308/2015) tai ympä-
ristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukaiset 
pintaveden laadun yleiset suositusarvot 
eivät ylity. Vastaavasti pohjavedessä ei 
sallita pohjaveden laatunormien (VNa 
341/2009) ylityksiä. Soveltuviksi hait-
ta-aineiden tasoksi valitaan korkeim-
mat haitta-ainetasot, joissa vaikutuksia 
pinta- tai pohjavedessä ei havaita. Si-
ten riskinarvioinnin tuloksena saadaan 
haitta-ainetasot, joissa täytön rakennus-
vaiheessa vältytään haitta-aineiden kul-
keutumiselta ja valmiissa rakenteessa 
altistumiselta ilman vaikutuksia ympä-
ristöön tai terveyteen.

5.2 Hiedanrannan   
0-kuitualue
Nykytilanteessa Lielahden nollakui-
tusedimentistä kulkeutuu ravinne- ja 
haitta-ainekuormitusta Näsijärveen 
nollakuitukerroksen painumisesta joh-
tuen. Merkittävimmät aineet ovat or-
gaaninen, happea kuluttava kuormitus 
(BOD, COD, DOC), ravinteet (N, P, S) ja 
metallit (Hg, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V). 
Metallien kokonaispitoisuudet nol-
lakuidussa eivät ole erityisen suuria, 
mutta hapan pH lisää niiden liukoi-
suutta. Nykytilan kuormitus on monta 
kertaluokkaa pienempää kuin teollisen 
toiminnan aikaisina vuosina. Nykyti-
lanteen haitta-ainekuormituksesta ei 
aiheudu terveyshaittoja ihmisille, mutta 
alueella ei ole virkistyskäyttöä matalan 
vesisyvyyden, vaihtelevan jäätilanteen 
ja uppotukkien vuoksi. 

Kuormituksesta ei mittaustulosten 
ja tehtyjen selvitysten perusteella ai-
heudu nykytilanteessa merkittävää eko-
logista haittaa alueen vesieliöille, sillä 
Lielahden alue on luokiteltu epäherkäksi 
pitkän teollisen toiminnan vuoksi eikä 

läheisyydessä sijaitse herkkiä elinympä-
ristöjä kuten kalojen kutualueita. Sekoit-
tumisolosuhteet ovat varsin hyvät, mikä 
laimentaa haitta-aineiden pitoisuudet 
ympäristönlaatunormeja tai ekologi-
sia viitearvoja pienemmiksi. Merkittä-
vin ympäristöön kohdistuva riskitekijä 
liittyy nollakuidun suureen metaanin-
tuottopotentiaaliin. Nykytilanteessa 
nollakuitusedimentissä on epäedulliset 
olosuhteet metaanintuotolle (liian ha-
pan pH mikrobeille), mutta orgaanisen 
aineksen hajoamisprosessin edetessä 
metaanintuotto kasvaa tulevaisuudessa. 
Nollakuitu sisältää erittäin epämiellyt-
tävän hajuisia orgaanisia rasvahappoja, 
jotka voivat aiheuttaa hajuhaittaa nol-
lakuitualueella. Ne eivät kuitenkaan ole 
terveydelle vaarallisia. 

5.3 Lielahden alueen 
maaperän pilaantunei-
suuden vaikutukset

Entisen teollisuusalueen maaperän pi-
laantuneisuuden laatu ja määrä on pää-
osin tutkittu. Nykyisten rakennusten 
ja rakenteiden alapohjien alapuolisen 
maaperän laatu tutkitaan alkutalven 
2017 aikana.

Maaperän rikkikiisukuonan määrä 
on merkittävä ja edellyttää jatkotoimen-
piteitä. Kuonan sisältämät haitta-aineet 
ovat hyvin niukkaliukoisia, eikä niistä 
siksi ole tiedossa haitallisia ympäristö-
vaikutuksia tai välittömiä terveysvaiku-
tuksia. Kuonan hyötykäyttöselvityksen 
perusteella esitetään, että kuona hyö-
tykäytetään käsiteltynä materiaalina. 
Käsittelyksi esitetään stabilointia, jolla 
puskuroidaan kuonan pH emäksiseksi 
ja pienennetään sen vedenläpäisevyyttä. 
On eduksi, jos käsitelty ja niukkaliukoi-
nen kuona sijoitetaan materiaalina siten, 
että se on mahdollisimman vähähappi-
sessa ympäristössä, esimerkiksi veden 
alla, emäksisen pH-olosuhteen ylläpi-

tämiseksi. Stabiloidun kuonan käyttöä 
esim. Hiedanrannan vesialueen ympä-
ristörakentamiseen selvitetään jatkossa 
lisää.

Erillisten pistemäisten pilaantunei-
den maaperäkohteiden (pitoisuudet yli 
alemman ohjearvon) ei arvioida aiheut-
tavan välittömiä vaikutuksia terveyteen 
tai ympäristöön tai sellaisia vaikutuk-
sia, jotka vaativat välittömiä kunnostus-
toimenpiteitä, koska pilaantuneisuus 
esiintyy puhtaan pintamaakerroksen 
alla eikä kulkeutumista teollisuusalueen 
ulkopuolelle ole havaittu. Ko. kohteiden 
maaperä kunnostus massanvaihdolla on 
maankäyttömuodon muutoksen yhtey-
dessä kuitenkin tarpeen. Poistettavien 
massojen arvioidaan olevan tavanomai-
seksi jätteeksi luokiteltavia.

Entisen teollisuusalueen pohjave-
dessä todetulla kromilla ei ole alusta-
vasti arvioituna vaikutusta maankäytön 
muuttamiseksi asuin- tai liikeraken-
nusten alueeksi, sillä kromi ei ole haih-
tuva haitta-aine, eikä siten pääse kul-
keutumaan rakennusten sisäilmaan. 
Alueen pohjavettä ei myöskään käytetä 
talousvetenä. Lähinnä pohjaveden kro-
mipitoisuudet tulee huomioida, mikäli 
asuin- tai liikerakentamista varten poh-
javeden pintaa tulee alentaa rakenta-
misvaiheessa tai rakennusten vuoksi. 
Tällöin pumpattava kromipitoinen poh-
javesi vaatii käsittelyä, mikä lisää kus-
tannuksia. 

Vaikka pohjaveden kromipitoisuus 
(Cr VI 160 …300 μg/l) ei lähtökohtaisesti 
haittaa kohdealueen maankäyttöä, edel-
lyttää se kuitenkin ympäröiville alueille 
(erityisesti pintavedet ja Epilä-Villilähar-
jun luokiteltu pohjavesialue) aiheutuvi-
en riskien arviointia ja mahdollisesti sen 
perusteella tehtävää kunnostussuunnit-
telua ja kunnostusta tai riskienhallintaa. 
Tämän riskinarvioinnin yhteydessä tu-
lee huomioida vielä kromin vaikutukset 
ihmisten terveyteen. 
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6. Yhteenveto vaikutuksista

Hiedanrannan alueelle tehdyissä sel-
vityksissä on arvioitu alueen nykytilaa 
sekä rakentamisen aikaisia vaikutuksia. 
Selvityksissä Hiedanrannan aluetta on 
tarkasteltu sekä ympäristö- että tekni-
sestä näkökulmasta.

Vaikutukset Epilä-Villilähar-
jun luokiteltuun pohjavesi-
alueeseen

Alueen suunnittelussa on huomioitu 
erityisesti rantarakentamisen mahdol-
liset vaikutukset pohjaveteen sekä poh-
javeden laadun ja määrän turvaaminen. 
Tehtyjen tutkimusten perusteella Näsi-
järven vesi ei kulkeudu Hyhkyn veden-
ottamolle, eikä tällöin vesistötäytöllä ole 
vaikutusta Hyhkyn pohjavedenottoon tai 
veden laatuun. Kyseistä johtopäätöstä 
tukee myös GTK:n tekemä pohjaveden 
virtausmalli, jonka perusteella Näsijär-
ven ja Hyhkyn vedenottamon välillä ei 
ole määräävää virtausyhteyttä. Näsijär-
vestä rantaimeytyy pieniä määriä järvi-
vettä pohjavedeksi virraten harjualueen 
läpi Pyhäjärveen. Tämä rantaimeytyvä 
pohjavesi tulee huomioida alueen suun-
nittelussa.

Vaitinaron rantatäyttöjen 
vaikutukset

Vaitinaron rantatäyttöjen rakentami-
sesta ei aiheudu ympäristö- ja terveys-
haittaa, kun täytössä käytettävä mate-
riaali on sekä rakennusteknisesti että 
ympäristöominaisuuksiltaan soveltuvaa 
alueen rakentamiseen. Täyttömaiden 
ympäristökelpoisuuden kriteerit mää-
ritellään tarkemmin riskinarvioinnilla. 
Täyttömateriaalien ympäristökelpoi-
suus todennetaan tarvittavilta osin tut-
kimuksilla rakennussuunnitteluvaihees-
sa. Ylijäämämaan ja muun soveltuvan 
hyötykäyttömateriaalin käyttö säästää 
merkittävästi luonnonvaroja ja pienen-
tää toteutuskustannuksia.

Nollakuidun vaikutukset 
Nykytilassa nollakuitua sijaitsee Lie-
lahden ja Niemenrannan alueella. Vai-
tinaron alueella nollakuitua ei esiinny, 
eikä nollakuidulla ole suoraa vaikutusta 
Vaitinaron selvitettyjen vesistötäyttöjen 
toteuttamiseen. Lielahden vesialueen 
käyttö ei ole nykyisin mahdollista, sillä 
paksut nollakuitukerrokset vähentävät 
vesisyvyyttä ja vaikuttavat muun muas-
sa jääpeitteen muodostumiseen alueella 
kaasunmuodostuksen kautta. Lisäksi 

alueella esiintyy uppotukkeja. Nämä 
tekijät lisäävät onnettomuusvaaraa. 
Hiedanrannan alueen tuleva maankäyt-
tö puoltaa jatkotoimenpiteitä nollakui-
tualueen kunnostamiseksi. Mahdollisia 
kunnostustoimenpiteitä tulee selvittää 
alueen jatkosuunnittelussa.

Entisen tehdasalueen pilaan-
tuneen maaperän ja pohjave-
den vaikutukset

Entisen teollisuusalueen maaperän pi-
laantuneisuus tunnetaan varsin hyvin ja 
riskit alueen uudessa käyttömuodossa 
ovat kunnostustoimenpitein hallittavis-
sa. Entisen teollisuusalueen pohjaveden 
kromipitoisuuksilla ei ole alustavasti ar-
vioituna vaikutusta maankäytön muut-
tamiseksi asuin- tai liikerakennusten 
alueeksi, koska kromi ei ole haihtuva 
yhdiste ja alueen pohjavettä ei käytetä 
talousvetenä. Kromia sisältävän pohja-
veden kulkeutumisen myötä aiheutuvat 
ympäristö- ja terveysriskit lähialueelle 
tulee arvioida riskinarvioinnilla. Ris-
kinarvioinnin tuloksesta riippuen poh-
javeden osalta voi olla tarve riskienhal-
lintatoimenpiteille, mikäli arvioinnissa 
ilmenee kulkeutumis-, ympäristö- ja/tai 
terveysriskiä.
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