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Jakelun mukaan

Viite 
- Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti. Sito Oy 9.10.2017.
- Maaperätutkimuksen ja kunnostuksen alustava kustannusarvio, Pöyry Finland Oy 9.1.2015

Ilmoitus tietojen päivittämisestä Maaperän tilan tietojärjestelmään

Pirkanmaan ELY-keskus on päivittänyt kiinteistöjen 536-4-36-1, 536-426-
1-251 ja 536-4-9903-0 maaperätietoja valtakunnalliseen, 
ympäristöhallinnon ylläpitämään Maaperän tilan tietojärjestelmään. 
Kiinteistöt sijaitsevat Nokialla Rounionkadun ja Laajanojankadun 
pohjoispuolella. Kiinteistöillä on sijainnut entinen kumi- ja rengastehtaan 
kaatopaikka. Nokian kaupunki omistaa kiinteistöt 536-426-1-251 sekä 
536-4-9903-0 ja kiinteistön 536-4-36-1 omistaa Nokia Group Oyj. Alue on 
ollut aiemmin teollisuuskäytössä, mutta sitä ollaan nyt kaavoittamassa 
asuinkäyttöön. Tietojen päivitys tietojärjestelmään on tehty viitekohdassa 
mainittujen asiakirjojen perusteella.

Viitekohdassa mainituissa tutkimuksissa kiinteistöillä 536-4-36-1 ja 536-
426-1-251/10 on havaittu valtioneuvoston asetuksen 214//2007 ylemmän 
ohjearvon ylittäviä sinkkipitoisuuksia. Lisäksi alueella on kumijätettä 
maaperässä sekä maan pinnalla. Pilaantuneen alueen laajuuden on 
arvioitu olevan noin 14 000 m2 ja massamäärä 24 000 t. Pilaantunut täyttö 
ulottuu keskimäärin 1 m syvyydelle maan pinnasta. Rounionkatuun 
rajoittuvasta osa-alueesta n. 7500 m2 on voimakkaimmin pilaantunutta. 
Sinkin maksimipitoisuus maaperässä on tasoa 5000 – 10 000 mg/kg. 
Analyysitulosten keskiarvopitoisuus oli 2 300 mg/kg.

Kiinteistöillä 536-426-1-251/3 ja 536-426-1-251/4 sekä 536-4-9903-0/12 
ei tutkimuksissa havaittu pilaantuneita maita. Maan pinnalta löytyi 
tutkimusten aikaan jonkin verran kumi- ja muoviroskaa.

Maaperän tilan tietojärjestelmään kerätään tietoa pilaantuneista, 
mahdollisesti pilaantuneista ja puhdistetuista maa-alueista. 
Maanomistajille, ympäristöviranomaisille ja maankäytön suunnittelijoille 
on tärkeää, että tiedot maaperän tilasta löytyvät yhdestä paikasta 
luotettavasti. Tietojärjestelmässä kohteet on luokiteltu neljään eri lajiin: 
selvitystarve, arvioitava tai puhdistettava, ei puhdistustarvetta ja toimiva 
kohde. 

Viitekohdassa mainittujen asiakirjojen tietojen perusteella Pirkanmaan 
ELY-keskus on päivittänyt kiinteistöjen 536-4-36-1 ja 536-426-1-251/10  
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lajiksi tietojärjestelmään arvioitava tai puhdistettava kohde, sillä 
maaperässä havaittiin korkeita sinkkipitoisuuksia ja kumijätettä.

Kiinteistöille 536-4-36-1 ja 536-426-1-251/10 merkitään 
maankäyttörajoite, johtuen kiinteistön maaperässä todetuista ylemmän 
ohjearvon ylittävistä haitta-ainepitoisuuksista ja maaperässä olevasta 
kumijätteestä. Alue ei sovellu nykyisessä tilassaan herkkään 
maankäyttöön (esim. asumiseen). Pilaantunut maaperä ja kumijäte on 
poistettava alueelta ennen alueen ottamista asuinkäyttöön. Massojen 
kaivu ja käsittely vaatii ympäristönsuojelulain 136§:n mukaisen luvan tai 
ilmoituksen.

Kiinteistöillä 536-426-1-251/3 ja 536-426-1-251/4 sekä 536-4-9903-0/12 
ei tutkimuksissa havaittu pilaantuneita maita, joten näiden kiinteistöjen 
lajiksi merkitään ei puhdistustarvetta / ei käyttörajoitteita.

Tietojärjestelmään merkityt tiedot löytyvät liitteenä 1 olevasta 
kohderaportista. Tämä kirje on ilmoitus tietojärjestelmän päivittämisestä, 
joten tämän johdosta kiinteistön omistajan ei ole tarvetta ryhtyä 
toimenpiteisiin. 

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa 
ylitarkastaja Ville Salovaara puh. 0295 036 043, s-posti: 
ville.salovaara@ely-keskus.fi.

Hyväksyntä
Tämän asian on käsitellyt ylitarkastaja Ville Salovaara

TIEDOKSI Nokia Group Oyj
Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Nokian kaupunki, yhteyshenkilö Johanna Fingerroos (sähköpostitse)
Arkta Oy, yhteyshenkilö Anssi Kankaanpää (sähköpostitse)

LIITTEET Liite 1. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja kartta (kohdenumero: 
20006285)
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Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 17.1.2018 KOPIO MAANOMISTAJALLE

Entinen kumijätekaatopaikka (20007683)

Selite: Entinen kumi- ja rengastehtaan kaatopaikka, kumijätekaatopaikka, 
Laajanojankatu - Rounionkatu

Kunta: Nokia (PIR)

Toimivuus: Lopetettu

Toimiala (PIMA): 14.2 Teollisuuskaatopaikka

PIMA-prosessit: Teollisuusjätteen läjitys - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 536-4-9903-0 (Ei käyttörajoitetta)
536-426-1-251/3 ja 536-426-1-251/4, Tanhuanpää (Ei käyttörajoitetta)
536-426-1-251/10 (Maankäyttörajoite)
536-4-36-1 (Maankäyttörajoite)

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 313172 ETRS-TM35FIN-p: 6821608

Laji: Arvioitava tai puhdistettava

PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään 
Tutkimukset 5.11.2014
Tutkimukset 5.10.2017
Kirje omistajalle 26.1.2018

Lisätiedot:

Toimintahistoriaa
Kiinteistö 536-4-36-1 on toiminut kumitehtaan ja rengastehtaan kaatopaikkana 1960-luvulta 
vuoteen 1982 asti. Maaperään on haudattu erilaisia kumitehtaan tuotantojätteitä, kumimassoja ja 
erivärisiä kumin paloja sekä hylkyrenkaita. Lisäksi alueella on maan pinnalla runsaasti 
hylkyrenkaita laajalla alueella sekä kasoittain että yksittäisiä renkaita. 

Kumijätettä on havaittu myös kiinteistöllä 536-4-9903-0. Kiinteistöllä 536-4-36-3 on 
teollisuusrakennus sekä ollut erillinen kylmä varastorakennus, jossa on säilytetty ongelmajätteitä. 
Kiinteistön pohjoispuolella on ollut kemikaalivarasto, jossa on säilytetty tuotantokemikaaleja sekä 
pehmitinaineita. Tutkimusalue on tällä hetkellä metsittynyt eikä ole varsinaisesti käytössä. Aluetta 
kaavoitetaan asuinkäyttöön. Pintamaa on monin paikoin roskaantunutta, joka tulee ottaa huomioon 
alueella tehtävissä rakennustöissä.
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Tutkimukset Sito Oy 10.9.2017
Tutkimuksien tavoitteena oli selvittää maaperän pilaantuneisuus ja mahdolliset jätetäytöt tulevalla 
asuinalueella. 

Näytteitä otettiin koekuopista, joita alueelle kaivettiin neljä (KK1, KK3, KK5 ja KK6). Koekuopat 
sijoiteltiin kiinteistöjen 536-4-36-1 ja 536-4-9903-0 alueille rajaamaan entistä kumijätekaatopaikka-
aluetta. Kyseisille alueille ei oltu kaivettu aikaisemmin koekuoppia ja tarkempi paikka valittiin 
maastossa havaintojen perusteella. Koekuopat kaivettiin enimmillään 2 m syvyyteen. Koekuopassa 
KK5 kaivu lopetettiin 1…1,5 m syvyyteen kovan moreenin vuoksi. 

Tutkimusalueen pintamaan pilaantuneisuutta selvitettiin moniosanäytteenotolla. Tutkimusalue 
jaettiin suunniteltujen asuinkorttelien perusteella neljään osaan (alueet 1…4). Jokaiselta alueelta 
otettiin kannettavalla pistokairalla noin 50 osanäytettä 0…0,2 m syvyydeltä. Osanäytteitä otettiin 
tasaisesti koko alueelta. Osanäytteet yhdistettiin yhdeksi näytteeksi. Koekuopista otettiin yhteensä 
viisi näytettä, joista mitattiin metallipitoisuudet XRF-kenttämittarilla. Kaksi koekuoppanäytettä 
lähetettiin laboratorioon. Kaikki neljä moniosanäytettä lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. 
Kyseisille näytteille tehtiin laboratoriossa moniosanäyte-esikäsittely.

Valituista näytteistä tehtiin seuraavat analyysit:

• Metallit (VNa 214/2007 mukaiset) 5 kpl
• PAH 6 kpl 
• Ftalaatit 2kpl 

Laboratoriotutkimuksissa ei havaittu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia kiinteistöllä 536-426-1-251. 

Moniosanäytealueella 3 todettiin pintamaassa 1,44 mg/kg pitoisuus bis(2-etyyliheksyyli)ftalaattia 
(DEHP).Ftalaateille ei ole asetettu kynnys- tai ohjearvoja. Euroopan elintarviketurvallisuus-
viranomaisen (EFSA) mukaan ihminen voi altistua DEHP:lle, DBP:lle, BBP:lle, DiDP:lle ja DiNP:lle 
yhdisteestä riippuen 0,05–0,15 mg/vrk painokiloa kohti koko elämänsä ajan ilman merkittäviä 
terveysriskejä.

Tutkimukset Pöyry Finland Oy 2014-2015
Lokakuussa 2014 tutkimusaluetta täydennettiin ottamalla näytteet 14 kaivinkonekuopasta. 
Tutkimuspisteet sijoitettiin täydentämään ja rajaamaan aiemmissa tutkimuksissa todettuja 
pilaantuneita ja tutkimattomia alueita. Näytteistä tutkittiin haitta-aine pitoisuudet ja kahdesta 
näytteestä liukoisuus/kaatopaikkakelpoisuus.

Näytteistä (42 kpl) analysoitiin XRF-mittarilla arseeni-, kupari-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet ja 
laboratoriossa analysoitiin 10 näytteestä metallisarja. Näytteissä ei todettu öljyyn viittaava, joten 
öljyjä ei tutkittu. 

Rounionkadun tuntumassa olevissa pisteissä PE1, PE2, PE6 sekä palovesialtaan koillispuolella 
pisteissä PE7 ja PE9 sekä jätettä sisältävässä pisteessä PE10 sinkkipitoisuus ylitti ylemmän 
ohjearvon. Näiden lisäksi pisteessä PE4 pinnassa ylittyi alempi ohjearvo. Muiden yhdisteiden 
pitoisuudet eivät ylittäneet alempaa ohjearvoa. Maaperässä todettiin runsaasti kumijätetäyttöä 
kaikissa pisteissä, joissa sinkin ylempi ohjearvo ylittyi.



PIRELY/850/07.00/2010 5/7

Sinkkipitoisuus oli kynnysarvotasoa tai taustatasoa pisteissä PE8, PE11, PE12, PE13 ja PE14, 
jotka sijaitsivat alueen pohjoisosassa.

Korkeimmat sinkkipitoisuudet (yli 1000 mg/kg) olivat maaperässä alueen eteläosassa, 
Rounionkadun ja sen suuntaisesti kulkevan tien välissä noin 50 m x 150 m alueella. Alueen 
keskiosassa oli paikoin pilaantuneita alueita siellä, missä täytössä todettiin runsaasti kumijätettä 
(PE7, PE9, RF7) ja paikoin esiintyi puhdasta täyttöä. Alueen pohjoisosassa ei ollut pilaantunutta 
maata lukuun ottamatta paria erillistä pistettä eikä täytössä todettu kumijätettä. 

Sinkin liukoisuus maaperässä tutkittiin laboratoriossa kahdesta kokoomanäytteestä. Näytteiden 
sinkkipitoisuudet olivat 870 mg/kg (näyte 1) ja 1600 mg/kg (näyte 2) joten ne edustivat 
voimakkaasti pilaantunutta maata. 

Liukoisuustestin tulosten perustella sinkkiä liukeni maasta 1,6 – 2,8 mg/kg. Liuennut määrä on 
pieni. Pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavista massoista sinkkiä saa liueta 4 mg/kg. Kaikkien 
muiden metallien sekä suolojen liukoisuudet olivat myös hyvin pieniä. Maaperän pH (6,5 – 6,8), 
orgaanisen aineen määrä (1,3 ja 3,2 %) sekä liuennut orgaaninen aines (DOC, 50 – 130 mg/kg) 
täyttivät myös kaatopaikkakelpoisuuden vaatimukset. 

Tutkitun alueen kokonaispinta-ala on 45 700 m2. Pilaantuneen alueen pinta-alaksi laskettiin noin 
14 000 m2 joten sen osuus on noin kolmasosa koko alueesta. Maaperän pilaantumisen on 
aiheuttanut kumijätteessä oleva sinkki, jonka maksimipitoisuus maaperässä on korkea, tasoa 5000 
– 10 000 mg/kg. Analyysitulosten keskiarvopitoisuus oli 2 300 mg/kg. Pilaantuneen ja jätettä 
sisältävän kerroksen paksuus on noin 1 m, jonka alapuolella tulee vastaan tiivis savea tai moreenia 
sisältävä perusmaa, joka ei ole pilaantunut. 

Alue ei nykytilassa sovellu asuinrakentamiseen koska maaperässä on sekä hyvin korkeita 
sinkkipitoisuuksia että runsaasti kumijätettä.
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Tietokenttien selitteet 

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta 
Kunta: Maa-alueen sijaintikunta 
Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet 
Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala 
PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila 
Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla 
maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita 
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p pohjoiskoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN 
ETRS-TM35FIN-i itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN 
PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne. 

Laji 
Toimiva kohde: Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on 
tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). 
Selvitystarve: Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on 
selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. 
Arvioitava tai puhdistettava: Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. 
Ei puhdistustarvetta: Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on 
arvioitu pilaantumattomaksi. 

Käyttörajoitteet 
Tarkista selvitystarve: Toimivilla kohteilla maaperän tilan selvitys tulee ajankohtaiseksi toiminnan 
loppuessa tai kiinteistön omistus- tai hallintasuhteissa tapahtuvien muutosten yhteydessä. Selvitystarve -lajin 
kohteissa maaperän tilan selvitys tulee ajankohtaiseksi maankäytön, omistajan tai haltijan muuttuessa tai jos 
haittoja ilmenee. Varsinkin isompien maankaivuoperaatioiden suunnittelujen yhteydessä on suositeltavaa 
ottaa yhteyttä myös viranomaisiin. 
Maa-ainesten käyttörajoite: Varsinaista maankäyttöä ei ole rajoitettu, mutta alueella olevia maamassoja ei 
saa kuljettaa alueen ulkopuolelle ilman yhteydenottoa viranomaisiin. 
Maankäyttörajoite: Alue ei sovellu herkkään maankäyttöön kuten asuminen tai lastentarha. Massojen kaivu 
ja käsittely vaatii ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen. Jos maankäyttö alueella muuttuu, 
tulee puhdistustarve arvioida uudestaan. 
Ei käyttörajoitetta: Alueen käytöllä ei ole rajoitteita ellei mitään uutta ilmene. 

Kunnostustiedot: 
Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä 
Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva) 
Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä 
pitoisuuksia 
Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu 
Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista. 

Kunnostuksen massamäärät: 
Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso 
Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely 
Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä 
Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m2) 
Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka
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