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 TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN  
Pirkkiössä sijaitsevan ekoaseman tontin ympärille on tarkoitus rakentaa uusi meluvalli sekä korottaa olemassa 
olevia meluvalleja. Osa uusista meluvalleista ulottuu ekoaseman viereisen lämpölaitoksen tontin alueelle. 
Lämpölaitosta operoi Tornion Voima Oy. Meluvallien rakentamisessa ja korottamisessa on tarkoitus hyödyntää 
maa-ainesta Tornion Voima Oy:n Röyttässä sijaitsevan bioterminaalikentän ympäriltä purettavista maaval-
leista, sekä maavallien alapuolelta leikattavaa maa-ainesta. Maavalleihin käytetyssä maa-aineksessa on to-
dettu PIMA-asetuksen ylempien ohjearvojen ylityksiä, ja tämän seurauksena maa-aines on luonteeltaan jä-
tettä. Maavallien alta leikattavan maa-aineksen arvioidaan olevan laadultaan samankaltaista kuin maavallien 
maa-aines.   

Pohjaset Recycling Oy hakee lupaa jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen hyödyntämiseen Pirkkiön ekoase-
man meluvallien korotusosissa sekä uusien meluvallien rakenteissa.  

Jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen hyödynnettävä määrä kohteessa on alle 20 000 tonnia. 

Hakija hakee lupaa saada aloittaa työt ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 
 

 HAKEMISEN PERUSTE  
Jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen hyödyntäminen maarakentamisessa on luonteeltaan jätteen käsittelyä. 
Ympäristönsuojeluasetuksen 713/2014 2§:n kohdan 12f mukaan muuhun kuin 2§:n kohdan 12 a–e alakoh-
dassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettuun jätelain soveltamisalaan kuuluvaan jätteen 
käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa, on 
oltava ympäristölupa.  Ympäristönsuojeluasetuksen 713/2014 2 §:n kohdan 12 f mukaisesti tässä hakemuk-
sessa esitettävän toiminnan ympäristöluvan käsittelijä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 

 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 
Luvan hakija on Pohjaset Recycling Oy. 

Hakijan yhteystiedot:  

Pohjaset Recycling Oy    
Valiontie 8     
94450 Keminmaa    

 
Yhteyshenkilö:  

Raimo Pohjanen, myyntijohtaja 
s-posti: etunimi.sukunimi@pohjaset.fi 
puhelin: 0400 696 646    

 
Haettavasta toiminnasta lisätietoja voi tarvittaessa antaa myös: 

Eurofins Ahma Oy, hankkeen ympäristökonsulttina 
Laura Kemppainen, s-posti: EtunimiSukunimi@eurofins.fi 
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 HANKEALUEEN SIJAINTI  
Kohde sijaitsee Tornion kaupungissa Pirkkiön teollisuusalueella Lohelankadun ja Preekinkadun rajaamalla 
alueella. Ekoaseman ja lämpölaitoksen sijainti on esitetty kartalla seuraavassa kuvassa (Kuva 4-1).  

  

Kuva 4-1. Pirkkiön ekoaseman ja lämpölaitoksen sijainti. 

 

 VOIMASSA OLEVAT LUVAT, SOPI-
MUKSET JA KAAVOITUSTILANNE 

5.1 Maa-ainesten sijoituspaikka 
Ympäristölupa 
Meri-Lapin ympäristölautakunta on päätöksellään 25.9.2018, dnro 310/11.01.00/2018, myöntänyt ympäristö-
luvan Pirkkiön ekoaseman perustamiselle ja toiminnalle. 

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen rekisteröinti 
Tornion kaupunki on antanut päätöksen Pirkkiön voimalaitoksen rekisteröinti-ilmoituksesta 21.9.2017 (Dnro 
679/11.01.00/2017). 
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Kaavoitus 
Hankealueen kaavoitustilanteeseen ei ole tullut muutoksia ekoaseman ympäristöluvan (dnro 
310/11.01.00/2018) myöntämisen jälkeen. Ekoasema sijaitsee Pirkkiön asemakaava-alueella, kaavanumeron 
851 333 alueella. Asemakaava 851 333 on vahvistettu 28.4.2003 ja tullut voimaan 11.8.2003. Kaava-alueen 
851 333 pinta-ala on 12,3212 ha ja se on kaavoitettu liike- ja toimitilarakennusten sekä ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY). 

Lämpölaitos sijaitsee kaavanumeron 851 320 alueella. Asemakaava 851 320 on vahvistettu 21.12.2001 ja tul-
lut voimaan 4.2.2002. Kaava-alueen 851 320 pinta-ala on 1,9041 ha ja se on kaavoitettu yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Ote voimassa-olevasta asemakaavasta on esitetty 
seuraavassa kuvassa (Kuva 5-1). 

 

Kuva 5-1. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, johon alueet 851 333 ja 851 320 on merkitty tummen-
nettuna. Alueet, joilla meluvalleja rakennetaan ja korotetaan, on rajattu paksulla mustalla viivoituk-
sella. 
 

5.2 Hyödynnettävä maa-aines 
Päätös pilaantuneiden maiden kunnostamista koskevasta ilmoituksesta 
Tornion Voima Oy:n Röyttässä sijaitsevaa bioterminaalikenttää on laajennettu Sahanlahden alueelle vuosina 
2014-2015. Kentän laajennusosan rakentamisen yhteydessä alueelta poistetusta pintamaa-aineksesta on ra-
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kennettu kentän laajennusosan ympärille melu- ja pölysuojavalli. Lapin ELY-keskus on 24.10.2014 myöntä-
mällään päätöksellä (LAPELY/902/2014) hyväksynyt pilaantuneiden maiden puhdistamisen ja hyötykäytön 
kohteessa.  

Päätös pilaantuneiden maiden kunnostamista koskevasta loppuraportista 
Loppuraportti pilaantuneen maan kunnostuksesta on toimitettu Lapin ELY-keskukselle 8.10.2021 ja loppura-
porttia on täydennetty 10.11.2015. Lapin ELY-keskus on 13.1.2016 antanut loppuraportista lausunnon LA-
PELY/902/2014 07.00.32.05. 

 

 TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ  
Taulukossa 6-1 on esitetty päivitetyt tiedot kiinteistöistä, joilla ekoaseman toiminta tapahtuu. Alueen tonttija-
ossa on tapahtunut muutoksia vuonna 2020, jolloin hakijalla aiemmin vuokralla olleesta kahdesta maa-alu-
eesta on muodostettu lohkomalla oma tonttinsa. Kiinteistökartta on esitetty kuvassa 6-1.  

Suunnittelukohteen ja sen naapurikiinteistöjen omistajatiedot sekä rekisterikartta on esitetty liitteessä (liite 1). 

Taulukko 6-1. Kiinteistöt, joilla ekoaseman toiminta tapahtuu. Lähde: Kiinteistötietopalvelu, maanmit-
tauslaitos. 

Kiinteistönu-
mero 

Kaavan mukainen 
käyttötarkoitus 

Pinta-
ala 
(m2) 

Palstojen 
lukumäärä 

Omistaja 

851-21-147-11 KTY  
Toimitilarakennusten 
korttelialue 

13 453  1 Tornion kaupunki, 
0193524-6 

851-21-147-12 KTY  
Toimitilarakennusten 
korttelialue 

22 067 1 Tornion kaupunki, 
0193524-6 

851-21-147-8 ET Yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvele-
vien rakennusten ja 
laitosten alue. 

15 561 1 Tornion kaupunki, 
0193524-6 
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Kuva 6-1. Kiinteistöt, joilla ekoaseman toiminta tapahtuu.  
 

 OIKEUDET MAA-ALUEISIIN  
Pohjaset Recycling Oy on vuokrannut Tornion kaupungilta ne osat kiinteistöistä 851-21-147-11 ja 851-21-147-
12, joilla ekoasema toimii. Tontti nro. 851-21-147-12 on muodostettu vuonna 2020 lohkomalla kahdesta haki-
jalla aiemmin vuokralla olleesta tontista. Vuokrasopimukset on esitetty hakemuksen liitteessä (liite 2).  

Fortum lämpö Oy on vuokrannut Tornion kaupungilta kiinteistön 851-21-147-8 Tornion kaupungilta lämpölai-
toksen toimintaa varten. Vuokraoikeus on siirretty Tornion Voima Oy:lle 29.9.2008. Vuokrasopimus on esitetty 
hakemuksen liitteessä (liite 2). 

Pohjaset Recycling Oy:n ja Tornion Voima Oy:n välinen sopimus meluvallien rakentamisesta lämpölaitoksen 
tontin puolelle on hakemuksen liitteenä (liite 3). 

 

 ALUEEN YMPÄRISTÖ  
Hankealue sijaitsee Tornion kaupungissa Pirkkiön teollisuusalueella. Lähimmät omakotitalot sijaitsevat 100 – 
200 m etäisyydellä hankealueen lounaispuolella, noin 400 metrin päässä länsipuolella ja noin 500 etäisyydellä 
hankealueen pohjoispuolella (Kuva 8-1). Lähin vesistö, Torniojoen pääuoma, sijaitsee noin 1 km hankealu-
eesta länteen.  
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Kuva 8-1. Hankealuetta lähimmät asuinkiinteistöt. 
 

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella. Lähialueen pohjavesialueisiin tai suojelualueisiin ei 
ole tullut muutoksia vuoden 2018 jälkeen. Lähin pohjavesialue (Kyläjoenkangas 1285109) sijaitsee noin 6 km 
hankealueesta itään. Tornionjoen suiston kansainvälisesti arvokas linnustoalue (IBA-alue) noin 2,4 km:n etäi-
syydellä hankealueen eteläpuolella. Tornion-Muonionjoen Natura 2000-alueen raja sijoittuu lähimmillään 1,8 
km etäisyydelle hankealueesta. Hankealueen kaakkoispuolella noin 2,5 km etäisyydellä on Pajukari-Uksei-
Alkkurinkarin Natura-alue. Lähimmät pohjavesialueet ja suojelualueet on esitetty kartalla seuraavassa kuvassa 
(Kuva 8-2). 

  



7 
PIRKKIÖN EKOASEMAN MELUVALLIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 
   
______________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © Eurofins Ahma Oy 

 

Kuva 8-2. Hankealueen sijainti suhteessa alueen pohjavesialueisiin ja suojelualueisiin (lähde: Suomen 
ympäristökeskus, ympäristökarttapalvelu Karpalo). 
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 YLEISKUVAUS SUUNNITELLUISTA 
TOIMINNOISTA SEKÄ TIIVISTELMÄ 

Pohjaset Recycling Oy suunnittelee uuden meluvallin rakentamista Pirkkiössä sijaitsevan ekoaseman kiinteis-
tön reuna-alueelle sekä jo olemassa olevien meluvallien korottamista. Uusi meluvalli ulottuu osin myös vie-
ressä sijaitsevan Tornion Voima Oy:n lämpölaitoksen tontin alueella. Uutta meluvallia rakennetaan noin 38 
metrin matkalle, ja olemassa olevia meluvalleja korotetaan noin 294 metrin matkalta. 

Meluvallien rakentamiseen ja korottamiseen käytetään pääasiassa kolmenlaisia maamassoja: 

- Tornion Voima Oy:n Röyttässä sijaitsevan bioterminaalikentän ympäriltä purettavat maavallit ja leik-
kausmassat 

- Thurevikinkadun vanhat rakennekerrosten leikkausmassat 
- Ekoaseman alueelta poistetut pintamaat ja maaleikkausmassat. 

 
Hyödyntämällä meluvallien rakentamisessa ja korottamisessa olemassa olevia materiaaleja, edistetään jäte-
materiaalien hyötykäyttöä sekä vähennetään maarakentamisessa käytettävän neitseellisen maa-aineksen 
määrää. 

Tornion Voima Oy:n Röyttässä, Sahanlahdessa sijaitsevan bioterminaalikentän ympärillä olevat maavallit tul-
laan purkamaan kesällä 2022 bioterminaalikentän laajennuksen yhteydessä. Samalla leikataan osa maaval-
lien alapuolisesta maa-aineksesta. Maavallit on rakennettu bioterminaalikentän ympärille v. 2014-2015, jolloin 
bioterminaalikenttää laajennettiin Sahanlahden alueelle. Maavallit rakennettiin kentän rakentamisen yhtey-
dessä kentän alueelta leikatuista maa-aineksista. Ennen rakennustöiden aloitusta ja rakennustöiden aikana 
suoritettujen maanäytteenottojen ja laboratoriotutkimusten perusteella todettiin, että pintamaa sisältää kohon-
neita pitoisuuksia haitta-aineita, mm. kromia ja nikkeliä. Lapin ELY-keskus myönsi pilaantuneiden maiden puh-
distamisen ja hyötykäytön kohteessa 24.10.2014 myöntämällään päätöksellä LAPELY/902/2014. Loppura-
portti pilaantuneen maan kunnostuksesta toimitettiin Lapin ELY-keskukselle 8.10.2015 ja sitä täydennettiin 
10.11.2015. Lapin ELY-keskus hyväksyi loppuraportin ja riskinarvion 13.1.2016 päätöksellään                             
LAPELY/902/2014. 

Thurevikinkadun vanhat rakennekerrosten leikkausmassat sekä ekoaseman alueelta poistetut pintamaat ja 
maaleikkausmassat ovat tällä hetkellä läjitettynä ekoaseman alueella. Thurevikinkadun leikkausmassojen ja 
ekoaseman alueelta poistettujen maa-ainesten laatua ei ole tutkittu, mutta lähtökohtaisesti niitä pidetään pi-
laantumattomina maa-aineksina. 

Bioterminaalikentän purettavat maavallit ja leikkausmassat ovat pääasiassa moreenia. Kadun rakennekerrok-
siin käytetään yleensä hiekkaa, soraa ja murskeita. Thurevikinkadun leikkausmassoissa voi olla mukana myös 
silttiä, savea tms. pohjamaata, jos kadun rakennekerrospaksuutta on suurennettu saneerauksessa. Ekoase-
man alue on ollut vanhaa peltoa, jolloin leikkausmassat koostuvat pääasiassa humuksesta ja pintamaasta. 

Maarakennustyöt on tarkoitus toteuttaa kesän 2022 aikana. Bioterminaalikentän maavalleista ja maaleikkauk-
sista saatavat maa-ainekset kuljetetaan suoraan käyttöpaikalle ja mikäli sitä on tarvetta välivarastoida, niin se 
tehdään Ekoaseman alueella. 

Meluvallien rakentamisen ja korottamisen kuvaus 
Uutta meluvallia rakennetaan Pirkkiön voimalaitoksen tontille. Meluvallin alaosa rakennetaan Thurevikinkadun 
leikkausmassoista (noin 1000 tonnia) noin 1,3 metrin paksuisena kerroksena. Kadun rakennekerroksissa käy-
tettävät karkeat materiaalit (hiekka, sora murskeet) soveltuvat erittäin hyvin meluvallin alaosan rakentamiseen. 
Ne ovat hyvin vettä läpäiseviä, jolloin meluvallin alaosa saadaan pysymään kuivana. Uuden meluvallin yläosa 
rakennetaan bioterminaalikentän purettavista maavalleista ja maaleikkauksista saaduista maamassoista, joka 
on pääasiassa moreenia. Meluvallin peittokerros rakennetaan ekoaseman alueen leikkausmassoista vähin-
tään 30 cm paksuisena. Humus ja pintamaat kasvittuvat hyvin, jolloin tuleva kasvillisuus vähentää sadevesien 
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imeytymistä meluvalliin. Meluvalli rakennetaan noin 4 metriä korkeana ja luiskakaltevuudella noin 1:1…1:1,5. 
Lopullinen korkeus ja luiskakaltevuus määräytyvät rakentamisen yhteydessä. 

Nykyisiä meluvalleja korotetaan ekoaseman tontilla yleissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Korotusosa teh-
dään pääasiassa piha-alueen puolelle, mutta käytettäviä maamassoja voidaan lisätä myös kadun puoleiseen 
luiskaan, jos nykyisen meluvallin ja katualueen rajan välissä on tilaa. Korotusosa rakennetaan bioterminaali-
kentän purettavista maavalleista ja maaleikkauksista saaduista maamassoista, ja peittokerros uuden meluval-
lin tapaan ekoaseman alueen leikkausmassoista vähintään 30 cm paksuisena. Nykyisiä meluvalleja korote-
taan noin 2 metriä luiskakaltevuudella noin 1:1…1:1,5. Meluvallin lopullinen korkeus ja luiskakaltevuus mää-
räytyvät rakentamisen yhteydessä. (Sito 2022) 

Meluvallien rakentamisen ja korottamisen yleissuunnitelma on esitetty hakemuksen liitteessä (liite 4). Suunni-
telmakuvissa on esitetty asemapiirustus sekä uuden meluvallin ja olemassa olevan meluvallin korotusosan 
tyyppipoikkileikkaukset. 

Maa-aines bioterminaalikentän maavalleista ja leikkausmassoista 
Meluvallien rakentamisessa ja korottamisessa hyödynnetään maa-ainesta bioterminaalikentän maavalleista 
yhteensä n. 5000 t sekä bioterminaalikentän maaleikkauksista n. 1500 t. Vuosina 2014-2015 tehtyjen tutki-
musten perusteella maa-aines sisälsi tuolloin kohonneita pitoisuuksia kromia ja nikkeliä, mutta niiden liukoiset 
pitoisuudet olivat kuitenkin vähäiset. Maavalleihin käytetyn maa-aineksen tutkimusten perusteella metalleista 
ainoastaan liukoisen molybdeenin pitoisuus ylitti pysyvän jätteen raja-arvon, ja muilta osin raja-arvot alittuivat. 
Maavallien alta leikattavan maa-aineksen laatua ei ole tutkittu. Sen oletetaan olevan laadultaan samankaltaista 
kuin maavallien rakentamisessa hyödynnetty maa-aines.  

Kuormitus ympäristöön ja ympäristövaikutukset 
Rakennettavasta uudesta meluvallista sekä korotusosista arvioidaan aiheutuvan lähinnä vesistöön johdettavia 
päästöjä. Niiden vaikutus kohdistuu Preekinkadun eteläpuoliseen ojaan, josta vedet kulkeutuvat metsäojia pit-
kin noin 2 km matkan ja purkautuvat lopulta Puuluodon juovaan. Vesistöön kohdistuvaa kuormitusta on arvioitu 
valliin suotautuvan sadeveden määrän sekä maavalleihin käytettävän maa-aineksen liukoisuustestien tulosten 
perusteella. Niiden perusteella on laskennallisesti arvioitu suotoveden mukana Preekinkadun eteläpuoliseen 
ojaan kulkeutuva päästö. Olemassa olevien tarkkailutulosten perusteella on arvioitu pitoisuuslisäys ojaan sekä 
pitoisuudet ojassa rakentamisen jälkeen. Arvion perusteella meluvalleista aiheutuva pitoisuuslisäys ojaveteen 
on vähäinen. Preekinkadun eteläpuolista ojaa ja virtaussuunnassa sen alapuolista ojaa ennen vesien laskua 
Puuluodonjuovaan ei voida pitää varsinaisena vesistönä. Uudesta meluvallista ja korotusosista aiheutuvan 
Puuluodonjuovaan ja sen alapuoliseen vesistöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan häviävän pieniä. 

Riskinarvio 
Lupahakemuksessa esitetyn riskinarvion perusteella voidaan todeta, etteivät meluvalliin sijoitettavat kohon-
neita haitta-aineita sisältävät maa-ainekset aiheuta ympäristöriskejä, mikäli rakentamien toteutetaan suunni-
telmassa esitetyllä tavalla niin, että uuden meluvallin sekä korotusosien päällimmäisiin osiin sijoitetaan eko-
aseman alueelta peräisin olevat maa-ainekset, joiden oletetaan olevan kemialliselta laadultaan ns. puhdasta 
maa-ainesta, joka ei sisällä kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita.  

Toiminnan aloittaminen ennen ympäristöluvan lainvoimaiseksi tuloa 
Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristön 
kannalta tärkeille luontoarvoille. Mikäli lupa evätään, ympäristö voidaan palauttaa entiselleen kuljettamalla alu-
eelle tuodut materiaalit muualle. 
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 MELUVALLEIHIN KÄYTETTÄVÄN 
MAA-AINEKSEN ALKUPERÄ JA OMI-
NAISUUDET 

10.1 Maa-ainekset ekoaseman alueelta ja Thurevi-
kinkadun massanvaihdoista 

Tornion Voima Oy:lta saatavien maa-ainesten lisäksi meluvalleihin on tarkoitus sijoittaa maa-aineksia, jotka 
ovat tällä hetkellä läjitettynä Pirkkiön ekoaseman alueelle. Maa-ainekset ovat pääosin peräisin ekoaseman 
alueella ennen ekoaseman rakentamisesta tehdyistä maaleikkauksista, ja massojen arvioidaan koostuvan pin-
tamaasta ja moreenista. Pienempi maa-aineksista on peräisin Thurevikinkadulla tehdyistä massanvaihdoista, 
ja on laadultaan hiekkaa ja mursketta, ja osin myös savea. Ekoaseman alueelta leikattuja massoja käytetään 
meluvallien rakentamiseen ja korottamiseen arviolta n. 6300 t. 

Näiden materiaalien kemiallista laatua ei ole tutkittu. Ekoaseman alueelta peräisin olevien leikkausmassojen 
voidaan olettaa olevan puhdasta maa-ainesta, joka ei sisällä kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita. Thurevi-
kinkadun leikkauksista peräisin olevat massat ovat todennäköisesti tien vanhoja rakennekerroksia ja myös 
lähtökohtaisesti puhdasta materiaalia. Thurevikinkadun leikkauksista peräisin olevaa materiaalia käytetään 
meluvallien rakentamiseen arviolta n. 1000 t. 

10.2 Maa-aines Tornion Voima Oy:n bioterminaali-
kentän maavalleista ja maaleikkauksista 

Tornion Voiman Sahanlahden bioterminaalikentän ympäriltä purettavista maavalleista saatavan maa-aineksen 
määrä on arviolta 5000 t. Maavallien alta leikattavien maa-ainesten määrä on arviolta 1500 t ja leikkaussyvyys 
n. 0,5 m. Maavallien alta leikattavan maa-aineksen oletetaan olevan laadultaan samankaltaista kuin maaval-
lien rakentamiseen käytetty maa-aines. Tornion Voima Oy:n maavalleista saatavan maa-aineksen osalta lu-
pahakemuksessa on hyödynnetty vuosina 2014-2015 tehtyjä tutkimuksia. 

Bioterminaalikenttä ja sitä ympäröivät maavallit on rakennettu Röyttään Sahanlahden alueelle vuosina 2014-
2015. Alueella suoritettiin alustavaa maanäytteenottoa ensimmäisen kerran 17.4.2014 ennen maarakennus-
töiden aloittamista. Tulosten perusteella maa-aines sisälsi kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita. Kohteeseen 
laadittiin ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (PIMA-ilmoitus), jonka Lapin ELY-keskus päätök-
sellään (LAPELY/902/2014) (jäljempänä PIMA-päätös) hyväksyi.  

17.4.2014 suunnitellun bioterminaalikentän laajennuksen alueelta otettiin 15 kokoomanäytettä, jotka kaikki 
koostuivat viidestä osanäytteestä. Näytteenottosyvyys oli noin 0,5 metriä. Yhden kokoomanäytteen edusta-
vuus oli noin 675 m3 (noin 945 t). Toteutettu maanäytteenotto on esitetty kuvassa 10-1. Vihreät ruudut (1-15) 
osoittavat kokoomanäytealueen, ja mustat ruudut osanäytteiden sijainnin. Kuvassa näkyvä kokoomanäyteruu-
tujen numerointi (1-15) ei vastaa myöhempänä maavallien rakennusmateriaalien numerointia (BTK 1-13). 

Laboratorioanalyysien perusteella suunnitellun leikattavan maa-aineksen kokonaiskromipitoisuudet olivat 0,5 
metristä otettujen näytteiden perusteella asetuksen 214/2007 (ns. PIMA-asetus) ylempään ohjearvoon verrat-
tuna jopa yli 50-kertaisia. Kokoomanäytteiden kokonaispitoisuudet kromin osalta vaihtelivat välillä 1490 – 
16000 mg/kg. Muista asetuksessa 214/2007 mainituista alkuaineista myös nikkelin kokonaispitoisuudet ylittivät 
ylemmät ohjearvot lähes jokaisessa kokoomanäytteessä. Nikkelin kokonaispitoisuudet vaihtelivat välillä 76 – 
4760 mg/kg. Lisäksi kuparin kokonaispitoisuus ylitti ylemmän ohjearvon kokoomanäytteessä BTK 6, ja sinkin 
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kokonaispitoisuus ylitti ylemmän raja-arvon kokoomanäytteessä BTK 8. Analyysitulosten perusteella suunni-
teltu leikattava maa-aines todettiin pilaantuneeksi (asetus 214/2007, § 4). 

 

Kuva 10-1. Bioterminaalikentän laajennusalueen näytteenotto 17.4.2014 (BKT1-15). 
 

Myöhemmin vuonna 2014 maarakennustöiden aikana maaleikkauspohjasta otettiin maanäytteitä sitä mukaa 
kun työt etenivät. Maaleikkaus ja rakennekerrokset tehtiin lohkoittain. Maaleikkaustöiden aikana työmaalla 
otettiin urakoitsijan toimesta sekä yksittäisiä maanäytteitä, että kokoomanäytteitä. Maaleikkauksen syvyys oli 
keskimäärin noin 1,0 metriä. Maaleikkaustöiden alkuvaiheessa otetut kokoomanäytteet sekoitettiin kukin vii-
destä osanäytteestä. Myöhemmin sekä yksittäisistä, että kokoomanäytteistä sekoitettiin vielä uudet kokooma-
näytteet (yhteensä 20 kpl, joista analysoitiin näytteet 1-19). 

Maaleikkauspohjasta otetuista kokoomanäytteissä kromipitoisuudet olivat koholla, vaihdellen välillä 490 – 
6250 mg/kg. Pitoisuudet olivat kuitenkin jo selvästi pienemmät, kuin keväällä (17.4.2014) ennen töiden aloit-
tamista, noin 0,5 m syvyydestä otetuissa näytteissä. Tutkimustodistusten perusteella maaleikkauspohjan ko-
koomanäytteet on otettu 1 m syvyydeltä. Myös nikkelipitoisuudet olivat osin korkeita, vaihdellen välillä 14 – 
3520 mg/kg. Hiilivetyjen (C5-C40) havaittavia kokonaispitoisuuksia ei ollut juuri lainkaan. Muutamat havaitut 
pitoisuudet olivat välillä 60 – 70 mg/kg. Maaleikkauspohjasta otettujen näytteiden tulokset on esitetty seuraa-
vassa taulukossa, jossa niitä on verrattu PIMA-asetuksen raja-arvoihin (taulukko 10-1). 
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Taulukko 10-1. Maaleikkauspohjan kokonaispitoisuudet. (Pitoisuuksien keskiarvot laskettu määritys-
rajan alittavien (<) tulosten osalta kertoimella 0,5.) 

 
 
 
Maavalleihin tarvittavat maa-ainekset läjitettiin rakennettavan kentän reunoille valmiiksi jo maaleikkaustöiden 
aikana. Kentän reunoille läjitetyt leikkausmassat kartoitettiin ja jaettiin noin 500 tonnin sektoreihin (Kuva 10-
2). Kentän reunoille läjitetyistä kasoista jokaisesta sektorista otettiin yksi kokoomanäyte, joka koostui neljästä 
osanäytteestä. PIMA-päätöksen lupamääräyksen mukaan maavalliin sijoitettavien pilaantuneiden maa-aines-
ten laatua oli valvottava määrittämällä haitta-ainepitoisuudet vähintään yhdellä kokoomanäytteellä joka 500 
tonni. 

Pvm. N-otto 
syv.

Näyte Antimoni Arseeni Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Vanadiini C10-C40 Seleeni Tina Molybdeeni Alumiini Mangaani Rauta

m mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka

Luontainen 
pitoisuus

0,02 (0,01-
0,2)

1 (0,1-25)
0,005 

(<0,005-
0,05)

0,03 (0,01-
0,15)

8 (1-30) 31 (6-170) 22 (5-110) 5 (0,1-5) 17 (3-100) 31 (8-110)
38 (10-

115)

Kynnysarvo 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 - - - - - - -
Alempi 
ohjearvo 10 (t) 50 (e) 2 (e) 10 (e) 100 (e) 200 (e) 150 (e) 200 (e) 100 (e) 250 (e) 150 (e) - - - - - - -

Ylempi 
ohjearvo 50 (e) 100 (e) 5 (e) 20 (e) 250 (e) 300 (e) 200 (e) 750 (e) 150 (e) 400 (e) 250 (e) - - - - - - -

2.1.2015 1,0 kokooma 1 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 21 3050 50 4,5 870 26 39 <50 <3 <3 85 8190 410 28100
2.1.2015 1,0 kokooma 2 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 7,2 2010 15 3,6 160 18 28 <50 <3 <3 17 10500 310 13900
2.1.2015 1,0 kokooma 3 < 3 6,7 < 0,04 < 0,3 55 6250 150 6,6 3520 19 39 <50 <3 7,2 250 7260 600 49200
2.1.2015 1,0 kokooma 4 < 3 19 < 0,04 < 0,3 6 2000 10 3,9 36 19 36 <50 <3 <3 2,8 10600 280 15100
2.1.2015 1,0 kokooma 5 < 3 3,7 < 0,04 < 0,3 23 2540 42 5,1 1290 20 36 <50 <3 <3 52 7970 450 22800
2.1.2015 1,0 kokooma 7 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 7,1 1340 16 4,2 310 26 31 <50 <3 <3 16 7980 410 14600
2.1.2015 1,0 kokooma 8 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 8,9 3300 20 5 120 45 33 <50 <3 <3 6,3 12700 330 1620
2.1.2015 1,0 kokooma 9 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 4,8 1640 11 4,3 17 19 33 <50 <3 <3 3,9 9840 230 14600
2.1.2015 1,0 kokooma 10 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 3,8 490 9,4 3 14 17 32 <50 <3 <3 1,6 7090 180 13500
2.1.2015 1,0 kokooma 11 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 11 3280 18 4,9 170 44 36 <50 <3 <3 27 13800 650 18600
2.1.2015 1,0 kokooma 12 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 4,9 1330 11 3,4 53 21 35 <50 <3 <3 4,4 9700 660 14700
2.1.2015 1,0 kokooma 13 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 4,5 570 53 52 100 200 26 <50 <3 7,2 12 5950 300 11000
2.1.2015 1,0 kokooma 14 < 3 <3 < 0,04 0,48 5,2 570 21 12 98 95 28 <50 <3 <3 7,6 5970 230 14700
2.1.2015 1,0 kokooma 15 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 9,7 2480 23 9,2 260 58 42 <50 <3 <3 20 11800 700 20600
2.1.2015 1,0 kokooma 16 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 7,9 1880 16 5,9 120 46 38 <50 <3 <3 7,4 11200 490 17500
2.1.2015 1,0 kokooma 17 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 3,6 570 13 3,9 31 20 39 <50 <3 <3 1,4 7940 530 11800
2.1.2015 1,0 kokooma 18 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 7,7 780 28 16 250 150 30 <50 <3 3,3 29 5900 250 18500
2.1.2015 1,0 kokooma 19 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 18 6150 46 16 760 66 43 <50 <3 <3 62 14100 690 25000
2.1.2015 1,0 kokooma 6 < 3 <3 < 0,04 < 0,3 4,9 1340 11 3,9 21 20 34 <50 <3 <3 2 8950 210 14700

Keskiarvo - 2,8 - 0,17 11,3 2188 30 8,8 432 49 35 - - 2,2 32 9339 416 17922
Mimimi - <3 - <0,3 3,6 490 9,4 3 14 17 26 - - <3 1,4 5900 180 1620
Maksimi - 19 - 0,48 55 6250 150 52 3520 200 43 - - 7,2 250 14100 700 49200

Vna 214/2007 Valtioneuvoston asetus maaperän pilantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
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Kuva 10-2. Maavallien rakentamista varten läjitetyt leikkausmassat. 
 

PIMA-päätöksen (LAPELY/902/2014) mukaan bioterminaalikentän laajennusosan ympärille suunniteltujen 
maavallien rakentamiseen voitiin käyttää maaleikkausmassoja, mikäli niiden haitta-ainepitoisuudet alittivat 
määrätyt raja-arvot. Lupamääräyksen 1 mukaan maaleikkausmassoja voitiin hyödyntää maavallien rakenta-
misessa, mikäli niiden sisältämien haitta-ainepitoisuudet alittavat seuraavat raja-arvot (mg/kg kuiva-ainetta, 
LS=10 I/kg): kromi (Crkok) 0,5 mg/kg, nikkeli (Ni) 0,4 mg/kg, sinkki (Zn) 4 mg/kg, kupari (Cu) 2 mg/kg ja mo-
lybdeeni (Mo) 0,5 mg/kg. Öljyhiilivedyille C10-C40 annettu raja-arvo oli 500 mg/kg kuiva-ainetta.  

Laboratorioanalyysien perusteella molybdeenin liukoinen pitoisuus ylitti lupamääräyksessä 1 määrätyn raja-
arvon (0,5 mg/kg ka (L/S=10)) lähes jokaisessa sektorissa. Pitoisuudet vaihtelivat sektoria 14 lukuun ottamatta 
välillä 0,5 – 2,3 mg/kg ka (L/S=10). Sektorissa 14 molybdeenin pitoisuus oli 11,1 mg/kg ka (L/S=10), ja myös 
kromin liukoinen pitoisuus (1,3 mg/kg ka (L/S=10)) ylitti raja-arvon. Muilta osin haitta-ainepitoisuudet alittivat 
lupapäätöksessä 1 määrätyt raja-arvot (taulukko 10-2).  

Maavallien rakentamiseen käytettiin täten vain sektoreiden BTK Maavalli 1-13 maa-aineksia. Sektorin 14 (BTK 
Maavalli 14) maa-aines siirrettiin läjitysalueelle, eikä sitä käytetty maavallien rakentamiseen. Muuten maaval-
lien rakentamiseen tarkoitettu maa-aines oli varsin tasalaatuista. Kokoomanäyte 12 sekoitettiin kahden sekto-
rin osanäytteistä. 
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Taulukko 10-2. Maavallien rakentamista varten läjitetyistä sektoreista otettujen näytteiden kaksivaihei-
sen ravistelutestin tulokset, sekä metallien liukoisten pitoisuuksien (L/S=10 l/kg kum.) ja öljyhiilivety-
jen (C10-40) kokonaispitoisuuksien vertailu Vna 331/2013 kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvoihin. 

 
 

 

  

Vna 331/2013 
Kokonaispitoisuus 

(mg/kg ka)

Pvm. 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015

N. otto syv. 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Pysyvän jätteen raja-
arvo

0,5 0,4 2,0 4,0 0,5 500

Tavanomaisen jätteen 
raja-arvo

10 10 50 50 10

Vaarallisen jätteen raja-
arvo

70 40 100,0 200,0 30

Alkuaine Kromi Nikkeli Kupari Sinkki Molybdeeni C10-C40
BTK Maaval l i  1 0,27 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9 78
BTK Maaval l i  2 0,27 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6 59
BTK Maaval l i  3 0,20 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1 <50
BTK Maaval l i  4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,17 0,97 <50
BTK Maaval l i  5 0,22 < 0,1 < 0,1 0,11 0,79 <50
BTK Maaval l i  6 0,17 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2 <50
BTK Maaval l i  7 0,20 < 0,1 0,11 0,25 1,1 <50
BTK Maaval l i  8 0,13 < 0,1 < 0,1 0,15 1,5 <50
BTK Maaval l i  9 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1 <50

BTK Maaval l i  10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,51 1,8 <50
BTK Maaval l i  11 0,29 0,14 0,24 < 0,1 2,3 <50
BTK Maaval l i  12 < 0,1 0,12 0,22 < 0,1 0,50 <50
BTK Maaval l i  13 0,29 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5 58

Keskiarvo 0,18 0,06 0,08 0,12 1,41 34,2

Kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvot (mg/kg ka L/S=10 l/kg kum.) VNa 331/2013 mukaisesti 
pysyvän jätteen kaatopaikalle

Yhteenveto kokoomanäytteistä BTK maavalli 1-13. (Yksi näyte / 500 tonnia maa-ainesta)
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 KUORMITUS JA YMPÄRISTÖVAIKU-
TUKSET 

11.1 Päästöt vesistöön ja viemäriin ja vaikutukset ve-
sistössä 

Ekoaseman ja lämpölaitoksen alueella muodostuvat sade- ja sulamisvedet kulkeutuvat Lohelankadun ja Pree-
kinkadun sivuojiin sekä ekoaseman alueen ympärysojiin. Näistä ojista purkautuvat vedet johdetaan Preekin-
kadun eteläpuoliseen ojaan, josta vedet kulkeutuvat metsäojia pitkin noin 2 km matkan ja purkautuvat lopulta 
Puuluodon juovaan. Valumavesien johtamisreitti on esitetty kuvassa (Kuva 11-1).  

 

Kuva 11-1. Valumavesien johtamisreitti. 

 
Vallit rakennetaan siten, että päällimmäisiin kerroksiin sijoitetaan ekoaseman alueelta peräisin olevaa moree-
nia ja pintamaata, joiden ei oleteta sisältävän kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita. Tämän johdosta pintava-
luntana vallien päältä poistuvan veden ja Tornion Voiman bioterminaalikentän maavalleista ja niiden alapuoli-
sista maaleikkauksista tuotavan maa-aineksen välille ei muodostu kontaktia, ja pintavalunnan oletetaan vas-
taavan laadultaan alueelle tyypillistä hulevettä. 

Uusista meluvalleista ja niiden korotusosista aiheutuvaa haitta-aineiden kuormitusta vesistöön voidaan arvi-
oida valliin suotautuvan sadeveden määrän sekä maavalleihin käytettävän maa-aineksen liukoisuustestien 
tulosten perusteella. Vallirakenteisiin suotautuvaa vesimäärää on arvioitu Kemi-Tornion lentoaseman vuosien 
1991-2020 keskimääräisen vuosisadannan (632 mm) sekä uusien meluvallien ja korotusosien pinta-alan pe-
rusteella. Meluvallin luiskan jyrkkyys ja vuosittainen haihdunta huomioiden valliin suotautuvan vesimäärän on 
arvioitu olevan 30 % vuosisadannasta.  
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Valliin suotautuvan vesimäärän ja liukoisuustestien tulosten perusteella voidaan laskennallisesti arvioida vesi-
määrään liukenevien haitta-aineiden määrää. Maanäytteille tehtyjen ravistelutestien tuloksena on saatu haitta-
aineiden liukoisuus L/S–suhteella 10. Suunnitelluissa rakenteissa on tarkoitus käyttää Tornion Voima Oy:n 
bioterminaalikentän maavalleista ja niiden alapuolisista maaleikkauksista maa-aineksia yhteensä 6500 tonnia, 
josta vastaava nestemäärä L/S-suhteella 10 on 65 000 m3. Huomioiden alueen vuosisadanta ja valliin suotau-
tuvan veden osuus (30 %), rakenteeseen vuoden aikana suotautuvan veden määräksi saadaan n. 876 m3/a. 
Vuosisadannalla 632 mm ja huomioiden että 30 % sadannasta suotautuu vallin läpi, kyseisen vesimäärän 
kulkemiseen vallin läpi kuluu aikaa 74 vuotta. Liukoisuustestien tuloksia hyödyntäen voidaan laskea vesimää-
rää 65 000 m3 vastaava keskimääräinen haitta-aineiden pitoisuus vallista poistuvassa vedessä ja edelleen 
vesistöön kulkeutuva keskimääräinen päästö vuotta kohti, kun tarkasteluajanjaksona on 74 vuotta. 

Tornion Voiman bioterminaalikentän maavalleihin käytetyn maa-ainesten haitta-ainetutkimukset on toteutettu 
v. 2014-2015, joten niiden sisältämien liukoisten haitta-aineiden pitoisuudet ovat todennäköisesti laskeneet 
vallien rakentamisen jälkeen, osan haitta-aineista poistuttua vallirakenteesta valleista suotautuvan veden mu-
kana. Varovaisuusperiaatetta noudattaen tätä ei huomioida kuormituslaskennassa. Todennäköisesti haitta-
aineiden liukoisuus hyödynnettävistä materiaaleista on siis arvioitua pienempi, ja sitä kautta myös vesistökuor-
mitus todennäköisesti pienempi kuin mitä kuormituslaskennassa saadaan tulokseksi. 

Maavalliin suotautuvan veden määrää, sekä vallista suotautuvan veden laadun ennustaminen ja tulosten ver-
taaminen todelliseen ympäristöön on haastavaa. Laskennassa on hyödynnetty 2-vaiheisen ravistelutestin tu-
loksia, jonka tulokset usein yliarvioivat valuman pitoisuuksia verrattuna oikeaan maavalliin tai läjityskasaan. 
Liukoisuustestien tuloksena saadaan teoreettinen maksimimäärä haitta-aineille, mitä maa-aineksesta voi 
liueta, mikä yliarvioi luonnossa tapahtuvaa liukenemista. Seuraavassa esitetyt laskut on laskettu teoreettisten 
maksimiliukoisuuksien perusteella. Mineraalien rapautuminen voi olla laboratoriossa moninkertaisesti nope-
ampaa ja suurempaa kuin kentällä, mikä johtuu mm. fysikaalisista ja kemiallisista eroista, kuten L/S-suhteesta, 
raekoosta, lämpötilaeroista, happipitoisuudesta, sekä kontakti- ja reaktiopinta-aloista. In-situ kasoissa tai val-
leissa L/S suhde on yleensä pieni (0,1-1), eli vettä on vähän suhteessa kuiva-ainekseen, kun taas ravistelu-
testissä L/S suhde voi olla esimerkiksi 10:1. (Karlsson 2017). 

Osa valleihin suotautuvasta vedestä voi pidättyä meluvalleihin, mutta varovaisuusperiaatetta noudattaen kuor-
mituslaskennassa on oletettu valleihin suotautuvan veden päätyvän kokonaisuudessaan Lohelankadun ja 
Preekinkadun sivuojiin ja sitä kautta valumavesien johtamisreittiä pitkin vesistöön.  

Kuormituslaskennassa on käytetty seuraavia lähtöarvoja ja oletuksia: 
 

- uusien meluvallien ja korotusosien pinta-ala on yhteensä 4620 m2 
- Tornion Voiman bioterminaalikentän maavalleista saatavan maa-aineksen määrä on 5000 tonnia 
- Tornion Voiman maavallien alapuolisista maaleikkauksista saatavan maa-aineksen määrä on 1500 

tonnia ja leikkaussyvyys 0,5 m.  
- purettavista maavalleista saatavien maa-ainesten ja niiden alapuolisten leikkausmassojen sisältämien 

liukoisessa muodossa olevien haitta-aineiden määrää on arvioitu maavalleihin käytetylle maa-ainek-
selle tehtyjen liukoisuustestien tulosten perusteella 

- meluvalleihin käytetään lisäksi arviolta n. 7300 tonnia maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat 
alhaiset. Näiden maa-ainesten kemiallista laatua ei ole huomioitu laskelmissa.  

 

Kuormituslaskennassa on oletettu, että maavallien alapuolisista maaleikkauksista peräisin oleva maa-aines 
on laadultaan samankaltaista kuin maavallien maa-aines. Kuormituslaskelma on esitetty seuraavassa taulu-
kossa (Taulukko 11-1). 
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Taulukko 11-1. Kuormituslaskelma ja laskennassa käytetyt lähtöarvot. 

 
 
 
Kuormituslaskennan tuloksena saadaan meluvalleista alueen sivuojiin vuodessa kulkeutuvan päästön määrä. 
Pitoisuuslisäystä ojiin veden virtaussuunnassa ekoaseman ja lämpöaseman alapuolella voidaan arvioida suh-
teuttamalla valleista vuodessa suotautuva vesimäärä ekoaseman ja lämpölaitoksen alueella muodostuvien 
hulevesien määrään. Karttatarkastelun perusteella ojiin kulkeutuu todennäköisesti vettä pintavaluntana myös 
näiden alueiden ulkopuolelta. Varovaisuusperiaatetta noudattaen tätä ei huomioida, joten todennäköisesti las-
kennan perusteella saadut pitoisuuslisäykset ovat yliarvioita.  

Karttatarkastelun perusteella lämpölaitoksen ja ekoaseman tonttien yhteispinta-ala on 5,24 ha, josta nurmialu-
etta on 2,46 ha ja asfaltoitua aluetta 2,78 ha. Laskennan perusteella alueella muodostuvien hulevesien määrä 
vuodessa, olettaen että alueen vuosisadanta on 632 mm, on 13 842 m3/a. Tällöin valleista vuodessa suotau-
tuva vesimäärä on n. 6,3 % koko alueen hulevesiin verrattuna. Tämän suhdeluvun ja vallista suotautuvan 
veden laadun perusteella voidaan laskea vuotuinen keskimääräinen pitoisuuslisäys kadun sivuojaan (ks. Tau-
lukko 11-2). 

 
Taulukko 11-2. Pitoisuuslisäyslaskelma ja laskennassa käytetyt lähtöarvot. 

 

 
Pirkkiön ekoaseman ympäristöluvan (dnro 310/11.01.00/2018) mukaisesti Preekinkadun eteläpuolisesta 
ojasta alempaan vesistöön johdettavan veden laatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä 
otettavin näyttein. Keväällä otettavista näytteistä tutkitaan vedenlaadun perusmuuttujia ja syksyllä lisäksi 
haitta-aineiden kokonaispitoisuuksia. Vuosina 2020-2021 syksyllä otettujen näytteiden metallipitoisuudet on 
esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 11-3). 

  

Lähtöarvot:
Sadanta vuodessa 632 mm
Vallin pinta-ala 4 620 m2

Valliin suotautuvan veden osuus 30 %
Rakenteeseen suotautuva vesimäärä vuodessa 876 m3/a
Massat vanhoista valleista + alta leikattavat massat 6 500 t
Massaa vastaava vesimäärä suhteella L/S=10 65 000 m3

Aika, joka kuluu vastaavan suotovesimäärän muodostumiseen 74 a
Laskenta
Haitta-aineet vallissa Cr Ni Cu Zn Mo
Maa-aineksessa liukoista (L/S=10) haitta-ainetta keskimäärin 0.18 0.06 0.08 0.12 1.41 mg/kg
Maavalleissa liukoista haitta-ainetta 1.17 0.41 0.54 0.80 9.18 kg
Vallista suotautuva vesi Cr Ni Cu Zn Mo
Liuenneen haitta-aineen pitoisuus  vedessä,  jos L/S=10 0.018 0.006 0.008 0.012 0.141 mg/l
Kuormitus: suotoveden mukana ojaan kulkeutuva päästö Cr Ni Cu Zn Mo
Vallista liuennut haitta-aine vuodessa 15.8 5.5 7.2 10.7 124 g/a

Lähtöarvot:
Pinta-ala yhteensä, lämpölaitos + ekoasema, josta 5.24 ha
- Nurmikkoa yhteensä (valumakerroin 0.1) 2.46 ha
- Asfalttia yhteensä (valumakerroin 0.7) 2.78 ha
Laskenta
Alueella muodostuvien hulevesien määrä vuodessa 13 841 m3/a
Valleista suotautuvan vesimäärän osuus alueen hulevesien 
kokonaismäärästä 6.33 %
Pitoisuuslisäys kadun sivuojaan Cr Ni Cu Zn Mo
Pitoisuuslisäys vuoden aikana keskimäärin 1.14 0.39 0.52 0.77 8.94 µg/l
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Taulukko 11-3. Pirkkiön ekoaseman ympärysojasta otettujen näytteiden haitta-ainepitoisuuksia vuo-
sina 2020-2021. 

 
 

Kromin, nikkelin, kuparin ja sinkin keskimääräiset pitoisuudet sivuojassa pitoisuuslisäysten jälkeen voidaan 
arvioida vuosien 2020 ja 2021 keskimääräisten tarkkailutulosten sekä pitoisuuslisäysten perusteella, ja ne on 
esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 11-4). Huomioiden että metallipitoisuudet on määritetty ojavedestä 
vain kaksi kertaa, laskentaan sisältyy epävarmuutta. Ojavedestä ei ole määritetty molybdeenin pitoisuutta, 
joten sen pitoisuutta pitoisuuslisäyksen jälkeen ei voida arvioida. 

Taulukko 11-4. Kromin, nikkelin, kuparin ja sinkin arvioidut pitoisuudet ekoaseman ympärysojassa 
pitoisuuslisäysten jälkeen. 

 
 

Preekinkadun eteläpuolista ojaa ja virtaussuunnassa sen alapuolista ojaa ennen vesien laskua Puuluodonjuo-
vaan ei voida pitää varsinaisena vesistönä. Puuluodonjuovan osalta ei ole saatavissa virtaamatietoja, joten 
pitoisuuslisäystä Puuluodonjuovaan ei voida arvioida laskennallisesti. Ottaen kuitenkin huomioon, että etäi-
syys ekoaseman alapuolisesta tarkkailupisteestä paikkaan, jossa purkuoja yhtyy Puuluodonjuovaan, on n. 2 
km, voidaan olettaa, että meluvallista peräisin oleva pitoisuuslisäys on kyseisessä pisteessä häviävän pieni 
suhteutettuna ojan virtaamaan. Edelleen Puuluodonjuovaan kohdistuva pitoisuuslisäys on häviävän pieni suh-
teutettuna Puuluodonjuovan virtaamaan, jonka voidaan olettaa olevan moninkertainen purkuojan virtaamaan 
verrattuna. Tämän perusteella meluvalleista aiheutuvan vesistökuormituksen vesistöön kohdistuvien vaikutus-
ten arvioidaan olevan hyvin vähäisiä. 

11.2 Päästöt maaperään ja pohjaveteen ja niiden vai-
kutukset 

Meluvallista suotautuvan veden arvioidaan kulkeutuvan pääasiassa maastonpinnan muotojen mukaisesti ka-
tujen sivuojiin, jolloin vaikutukset kohdistuvat pääasiassa pintaveteen ja vähemmässä määrin pohjaveteen ja 
maaperään. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Meluvallista arvioidaan suo-
tautuvan korkeintaan vähäisiä määriä vettä maaperään. 

Meluvallin luiskan ollessa 1:1…1:1,5, suuri osa sademäärästä valuu pintavaluntana pois rakenteen päältä, 
eikä suotaudu rakenteeseen. Samoin haihdunnan vaikutus on huomattava, etenkin nurmen kasvamisen jäl-
keen. Arvioidaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti, että sademäärästä 30 % päätyy meluvallin suotovedeksi.  

Pohjaveden pinnan yläpuolisesta päästölähteestä huokosveteen liukeneva aine voi kulkeutua pohjaveteen asti 
maahan imeytyvän vajoveden mukana. Pohjavedessä aineet kulkeutuvat pohjavesivirtauksen mukana. Käy-

Parametri Antimoni Arseeni Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Vanadiini pH
Yksikkö µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
1.9.2020 0.11 0.39 <0.02 <0.01 0.96 2.6 2.1 <0.02 4.1 5.5 0.47 7.54
30.9.2021 0.098 0.38 <0.02 0.054 4.4 8.5 1.8 0.023 8.6 31 0.54 7.13
Keskiarvo 0.10 0.39 <0.02 0.05 2.7 5.6 2.0 0.02 6.4 18 0.51 7.34

Parametri Kromi Nikkeli Kupari Sinkki
Yksikkö µg/l µg/l µg/l µg/l
1.9.2020 2.6 4.1 2.1 5.5
30.9.2021 8.5 8.6 1.8 31
Keskiarvo 5.6 6.4 2.0 18

Arvioitu 
pitoisuus 6.7 6.7 2.5 19

Pitoisuudet ojassa pitoisuuslisäysten jälkeen 
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tännössä maaperässä alaspäin kulkeutuvan vajoveden pitoisuudet jakautuvat maaprofiilissa uudelleen ja pie-
nenevät ajan suhteen mm. dispersion, hidastumisen, pidättymisen ja päästölähteen vähentymisen seurauk-
sena, joihin vaikuttavat mm. etäisyys päästölähteestä, vedellä kyllästymättömän maaperän paksuus, maape-
rän rae- ja huokoskoko sekä orgaanisen aineen määrä. Tarkempi vertailu vaatisi kohdealueen hydrogeologis-
ten ja geokemiallisten systeemien syvällistä tuntemista, mikä ei saatavissa olevilla lähtötiedoilla ole mahdol-
lista. Hankkeen koko huomioiden, tarkempia selvityksiä ei tässä tapauksessa nähdä tarpeelliseksi. 

11.3 Melu ja tärinä  
Rakentamisen aikana alueella työskentelevät työkoneet ja kuorma-autot aiheuttavat väliaikaisesti lisääntynyttä 
melua ja tärinää, joka vastaa tavanomaista maarakentamista.  

11.4 Päästöt ilmaan ja pöly 
Meluvallien rakentamisen aikana voi toiminnasta ajoittain aiheutua tilapäistä pölyhaittaa toiminnan välittö-
mässä läheisyydessä. Pölyämistä voi aiheuttaa maa-ainesten kuljetuksesta aiheutuva liikenne ja kuormien 
purku. Rakennuspaikalla tapahtuvan tilapäisen välivarastoinnin sekä rakentamisen aikana kasat voivat tuuli-
sissa olosuhteissa aiheuttaa pölyämistä, ja samoin pölyämistä voi aiheutua meluvallien valmistuttua, ennen 
kasvillisuuden muodostumista vallien pintaan.  

Pölyämistä voidaan vähentää myös rakennusaikana kostuttamalla massoja riittävästi rakentamisen aikana. 
Tarvittaessa kuormat kastellaan ja peitetään pressulla pölyämisen estämiseksi. Myös kuljetus- ja siirtokaluston 
puhtaudesta huolehditaan asianmukaisesti siten, että ajoneuvojen rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita 
epäpuhtauksia ympäristöön. 

11.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin 
Kappaleessa 8 on esitetty lähimmät luonnonsuojelualueet ja pohjavesialueet. Lähin luonnonsuojelualue Tor-
nion-Muonionjoen Natura 2000-alue sijoittuu lähimmillään 1,8 km etäisyydelle hankealueesta. Hankealueen 
kaakkoispuolella noin 2,5 km etäisyydellä on Pajukari-Uksei-Alkkurinkarin Natura-alue. Tornionjoen suiston 
kansainvälisesti arvokas linnustoalue (IBA-alue) noin 2,4 km:n etäisyydellä hankealueen eteläpuolella.  

Etäisyyksistä johtuen meluvallien rakentamisella ja niistä aiheutuvalla ympäristökuormituksella rakentamisen 
jälkeen ei ole vaikutusta luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin.  

11.6 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, yleiseen 
viihtyvyyteen ja terveyteen 

Hankealue sijaitsee Tornion kaupungissa Pirkkiön teollisuusalueella. Lähimmät omakotitalot sijaitsevat 100 – 
200 m etäisyydellä hankealueen lounaispuolella, noin 400 metrin päässä länsipuolella ja noin 500 etäisyydellä 
hankealueen pohjoispuolella (Kuva 8-1). Meluvallien rakentaminen muuttaa lähimaisemakuvaa kohteen välit-
tömässä läheisyydessä olevien asuinkiinteistöjen osalta, jonne meluvallit tulevat näkymään. Maisemavaiku-
tusta voidaan pitää myös myönteisenä ekoaseman toimintojen peittyessä tehokkaammin meluvallien taakse. 
Alueen maanpinnan tason ja rakennettavien alueiden vähäisen korkeuden vuoksi vaikutusta kaukomaisemaan 
ei aiheudu.  

Valmis meluvalli tulee vähentämään ekoasemalta kantautuvaa melua erityisesti ekoaseman lounaispuolella 
sijaitsevien asuinkiinteistöjen suuntaan, mitä voidaan pitää myönteisenä vaikutuksena. 

11.7 Jätteet 
Toiminnasta ei synny normaalista maarakentamisesta poikkeavia jätteitä. Kaikki alueelle tuotava maa-aines 
käytetään vallien rakentamisessa. 
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 RISKIEN ARVIOINTI 
Maavallien haitta-aineksista aiheutuvia ekologisia riskejä tarkastellaan vertaamalla todettuja pitoisuuksia kir-
jallisuudesta saatavilla oleviin ekologisiin viitearvoihin. Riskien arvioinnissa maa-aineksen haitta-ainepitoi-
suuksia verrattiin Vna 214/2007 PIMA-asetuksen ohjearvoihin, Lapin ELY-keskuksen päätöksessä (LA-
PELY/902/2014) sovellettuihin raja-arvoihin (Vna 331/2013 kaatopaikkakelpoisuuskriteerit), sekä vaarallisille 
jätteille sovellettaviin raja-arvoihin Euroopan unionin jätedirektiivin (2008/98/EY, muutos 1357/2014 ja 
2017/99) liitteen III sekä ympäristöministeriön julkaisujen 2019/2 liitteen 6 ja 9 mukaisesti. Lisäksi haitta-ai-
nepitoisuuksia tarkasteltiin ekotoksikologian kannalta ja verrattiin Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) määrit-
tämiin PNEC-arvoihin, sekä Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristöinstituutti (RIVM) määrittämiin MPC- 
ja SRCECO -arvoihin. 

12.1 Maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ja tulosten 
vertailu viitearvoihin 

Varsinainen maavalleihin käytetty materiaali otettiin kuvan 10-2 mukaisesti kentän viereen läjitetystä materi-
aalista (sektorit BTK 1-13). Vallien rakentamiseen käytettävästä materiaalista ei tutkittu kokonaispitoisuuksia, 
mutta Lapin ELY-keskuksen antaman PIMA-päätöksen lupamääräyksen 1 mukaisesti metallien liukoiset pitoi-
suudet tutkittiin, ja niitä vertailtiin lupamääräyksessä esitettyihin raja-arvoihin (Vna 331/2013) (taulukko 12-1). 
Molybdeenin pitoisuuksien keskiarvo 1,41 (L/S=10 l/kg kum.) ylitti lupamääräyksessä sallitun ”pysyvän jätteen” 
raja-arvon (0,5). Muiden muuttujien osalta ylityksiä ei havaittu. 

Taulukko 12-1. Maavallien rakentamiseen käytetyn maa-aineksen liukoisuustestin tulosten vertailu 
PIMA-päätöksen raja-arvoihin (Vna 331/2013, pysyvän jätteen raja-arvo).  

 

Vna 331/2013 
Kokonaispitoisuus 

(mg/kg ka)
Pvm. 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015

N. otto syv. 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
Pysyvän jätteen raja-arvo 0,5 0,4 2,0 4,0 0,5 500

Tavanomaisen jätteen raja-arvo 10 10 50 50 10

Vaarallisen jätteen raja-arvo 70 40 100,0 200,0 30

Alkuaine Kromi Nikkeli Kupari Sinkki Molybdeeni C10-C40
BTK Maaval l i  1 0,27 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9 78

BTK Maaval l i  2 0,27 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6 59

BTK Maaval l i  3 0,20 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1 <50

BTK Maaval l i  4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,17 0,97 <50

BTK Maaval l i  5 0,22 < 0,1 < 0,1 0,11 0,79 <50

BTK Maaval l i  6 0,17 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2 <50

BTK Maaval l i  7 0,20 < 0,1 0,11 0,25 1,1 <50

BTK Maaval l i  8 0,13 < 0,1 < 0,1 0,15 1,5 <50

BTK Maaval l i  9 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1 <50

BTK Maaval l i  10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,51 1,8 <50

BTK Maaval l i  11 0,29 0,14 0,24 < 0,1 2,3 <50

BTK Maaval l i  12 < 0,1 0,12 0,22 < 0,1 0,50 <50

BTK Maaval l i  13 0,29 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5 58

Keskiarvo 0,18 0,06 0,08 0,12 1,41 34,2

min <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,50 <50

max 0,29 0,14 0,24 0,51 2,3 78

Keskiarvot laskettu pienempi  kuin (<) arvoi l le  0,5 kertoimel la .

Kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvot (mg/kg ka L/S=10 l/kg kum.) VNa 331/2013 mukaisesti 
pysyvän jätteen kaatopaikalle

Maavalleihin käytetty rakennusmateriaali  (BTK maavalli 1-13) (Yksi näyte / 500 tonnia maa-ainesta)
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Taulukossa 12-2 on vertailtu Bioterminaalikentän suunnitteluvaiheen (v. 2014) näytteenoton aikaisten näyttei-
den (BTK 1-15) kuiva-ainespitoisuuksia valtioneuvoston asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arvioinnista (Vna 214/2007) viitearvoihin, sekä tuorepainopitoisuuksia vaarallisille jätteille sovellet-
taviin raja-arvoihin Euroopan unionin jätedirektiivin (2008/98/EY, muutos 1357/2014 ja 2017/99) liitteen III sekä 
ympäristöministeriön julkaisujen 2019/2 liitteen 6 ja 9 mukaisesti. 

Näytteet on otettu Bioterminaalikentän alueelta keskimäärin syvyydeltä 0,5 m, mutta maa-aines ei edusta täy-
sin maavalleissa käytettyä materiaalia. Nykyiset maavallit rakennettiin Bioterminaalikentän 1 m syvyyteen lei-
katusta maa-aineksesta. Maaleikkauspohjan pitoisuuksia ja BTK-15 pitoisuuksia vertailtaessa huomattiin, että 
maaleikkauspohjan pitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin 0,5 m pintamaan pitoisuudet. 

Näytteiden BTK1-15 ja maaleikkauspohjan kokoomanäytteiden 1-19 keskimääräisten pitoisuuksien 
vertailu PIMA-asetuksen ohjearvoihin: Näytteiden BTK1-15 keskimääräinen koboltin pitoisuus (26,3 mg/kg 
ka) ylitti kynnysarvon (20 mg/kg ka) lievästi. Kromi (8753 mg/kg ka) sekä nikkeli (901 mg/kg ka) ylittivät PIMA-
asetuksen ylemmän ohjearvon selvästi (Cr: 300 mg/kg ka; Ni: 150 mg/kg ka). 1 m syvyydestä otettujen maa-
leikkauspohjan kokoomanäytteiden analyysitulosten keskiarvot olivat selvästi alempaa tasoa verrattuna näyt-
teiden BTK1-15 pitoisuuksiin. Kuitenkin kromin (2188 mg/kg ka) ja nikkelin (432 mg/kg ka) keskimääräiset 
pitoisuudet ylittivät PIMA-asetuksen ylemmän ohje-arvon.  

Näytteiden BTK1-15 keskimääräisten tuorepainopitoisuuksien vertailu Euroopan unionin jätedirektii-
vin vaaralliselle jätteelle sovellettaviin rajoihin: Kromin keskimääräinen tuorepainopitoisuus (7611 mg/kg 
tuore) ylitti vaarallisen jätteelle sovellettavan pitoisuuden raja-arvon kuudenarvoiselle kromille Cr(VI). Heksa-
valentti kromi on metallikromin toiseksi vakain muoto. Nikkelin tuorepainopitoisuus (783 mg/kg tuore) ylitti vaa-
ralliselle jätteelle sovellettavan pitoisuuden yhdisteissä NiSO4 (380 mg/kg tuore) sekä NiS (610 mg/kg tuore). 
Maavallin rakentamiseen käytetyn maa-aineksen tai bioterminaalikentän täyttömaan kromin tai nikkelin olo-
muodoista tai määristä ei ole kuitenkaan tietoa, joten jätedirektiivin mukaista soveltuvuutta ei voida arvioida. 
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Taulukko 12-2. Näytteiden BTK1-15 ja maaleikkauspohja kokooma 1-19 alkuaineiden kuiva-ainepitoi-
suuksien vertailu Vna 214/2007 viitearvoihin, sekä tuorepitoisuuksien vertailu vaarallisille jätteille so-
vellettaviin raja-arvoihin Euroopan unionin jätedirektiivin (2008/98/EY, muutos 1357/2014 ja 2017/99) 
liitteen III sekä ympäristöministeriön julkaisujen 2019/2 liitteen 6 ja 9 mukaisesti. 

 

 

Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo

Vaarallisen 
jätteen 

sovellettava 
pitoisuusraja

Yhteenlaskussa 
alin huomioitava 

pitoisuus

Sovellettava pitoisuusrajan vaaraluokka 
ja vaarakategoria sekä sulussa 

vaaralauseke ja vaaraominaisuus

Alkuaine mg/kg ka mg/kg tuore mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg tuore mg/kg tuore
Arseeni (As) 2,3 2,0 5 50 (e) 100 (e) 2 500 1 000 Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)
Barium (Ba) 86,3 75,1 225 000 - Acute Tox. 4 (H332/HP 6)
Kadmium (Cd) 0,87 0,75 1 10 (e) 20 (e) 2 500 1 000 Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)

380 - CoSO4: Carc. 1B (H350i/HP 7)
450 - CoCl: Carc. 1B (H350i/HP 7)

2000 790 CoO: Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)
Kromi (Cr) 8753 7611 100 200 (e) 300 (e) 1 000 1 000 Cr(VI): Carc. 1B (H350i/HP 7) 

1 000 400 CuSO4: Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)
12 000 4 700 CuCl2: Aquatic Chronic 2 (H411/HP 14)

Elohopea (Hg) 0,038 0,033 0,5 2 (e) 5 (e) 2 500 1 000 Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14) ja                             
Acute Tox.2 (H300/HP 6)

Molybdeeni (Mo) 72,0 62,6 - - -
380 380 NiSO4: Carc 1A (H350i/HP 7)
610 610 NiS: Carc 1A (H350i/HP 7)

Lyijy (Pb) 17,5 15,2 60 200 (e) 750 (e) 2 500 1 000 Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)
Antimoni (Sb) <3 <3 2 10 (t) 50 (e) 25 000 10 000 Aquatic Chronic 2 (H411/HP 14)
Seleeni (Se) <3 <3 2 500 - Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)

Vanadiini (V) 45,7 39,8 100 150 (e) 250 (e) 5 600 5 600 V2O5: STOT RE 1 (H372/HP 5) ja                                           
Muta. 2 (H341/HP 11)

1 000 400 ZnSO4: Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)
1 200 470 ZnCl2: Aquatic Chronic 1 (H410/HP 14)

2 000 1) - ZnO: Aquatic Chronic 1 (H410/ HP 14)
1) Eräiden sinkkiyhdisteiden luokituksia CLP-asetuksen (EY 1272/2008) harmonisoidussa aineluettelossa, ja luokituksia vastaavat vaarallisen jätteen pitoisuusrajat

(kuiva-ainepit. 87 %)

Vna 214/2007                                                                
Valtioneuvoston asetus maaperän 

pilantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista

Biokenttä BTK 1-15 keskiarvot (kok. 
pitoisuudet) 17.4.2014

Sovellettavat pitoisuusraja-arvot Euroopan unionin jätedirektiivin 
(2008/98/EY, muutos 1357/2014 ja 2017/99) liitteen III sekä

ympäristöministeriön julkaisujen 2019/2 liitteen 6 ja 9 mukaisesti.

250 (e) 400 (e)

50 100 (e) 150 (e)

200 (e)

171

150 (e)

20 100 (e) 250 (e)Koboltti  (Co) 26,3 22,9

Kupari (Cu) 57,9 50,3

200

100

Nikkeli  (Ni) 901 783

Sinkki (Zn) 196

Kok.pit. Kynnysarvo Alempi 
ohjearvo

Ylempi 
ohjearvo

Alkuaine mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka

Arseeni (As) 2,8 5 50 (e) 100 (e)
Barium (Ba) ei tutkittu
Kadmium (Cd) 0,17 1 10 (e) 20 (e)
Koboltti  (Co) 11,3 20 100 (e) 250 (e)
Kromi (Cr) 2188 100 200 (e) 300 (e)
Kupari (Cu) 29,7 100 150 (e) 200 (e)
Elohopea (Hg) <0,04 0,5 2 (e) 5 (e)
Molybdeeni (Mo) 32,0
Nikkeli  (Ni) 432 50 100 (e) 150 (e)
Lyijy (Pb) 8,8 60 200 (e) 750 (e)
Antimoni (Sb) <3 2 10 (t) 50 (e)
Seleeni (Se) <3
Vanadiini (V) 34,6 100 150 (e) 250 (e)
Sinkki (Zn) 48,9 200 250 (e) 400 (e)
Keskiarvot laskettu pienempi  kuin (<) arvoi l le  0,5 kertoimel la .

Maaleikkauspohja, 
kokooma 1-19 keskiarvot 

(kok. pitoisuudet) 2.1.2015

Vna 214/2007 Valtioneuvoston asetus 
maaperän pilantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista
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Koska sedimenttien haitta-ainepitoisuuksille ei ole määritetty kansallisia ekotoksisuuden raja-arvoja, verrattiin 
kohteessa todettuja haitta-ainepitoisuuksia kirjallisuudessa aineiden ekotoksisuuden perusteella määritettyihin 
viitearvoihin maaperässä (taulukko 12-3). Tuloksia verrattiin Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) määrittämiin 
PNEC-arvoihin (arvot alittavilla pitoisuuksilla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia), sekä Alankomaiden 
kansanterveys- ja ympäristöinstituutti (RIVM) määrittämiin MPC- (suurin sallittu pitoisuus) ja SRCECO -arvoihin 
(vakava riskipitoisuus). 

Maa-ainesten keskiarvojen perusteella pitoisuudet olivat selvästi suuremmat v. 2014 pintamaassa 0,5 m sy-
vyydellä kuin maaleikkauspohjassa (v. 2015) 1,0 m syvyydellä. PNEC-arvojen ylityksiä tapahtui koboltin, kro-
min, molybdeenin sekä nikkelin osalta. SRCECO-arvot ylittyivät vain koboltin osalta BTK1-15 näytteissä, mutta 
ei maaleikkauspohjan näytteissä. Molybdeenin osalta SRCECO-arvon ylitys tapahtui vain yhdessä näytteessä. 
Molemmissa kohteissa kromipitoisuudet olivat koholla (8753 mg/kg ja 2188 mg/kg) ja ylittivät PNEC-viitearvo-
rajan selvästi. 

Edellisistä meluvalliin käytetyn materiaalin pitoisuusmittauksista on kuitenkin pitkä aika ja vuosien aikana sa-
teen ja veden suotautumisen vaikutuksesta meluvallien läpi voidaan olettaa liukenevien metallien osalta pitoi-
suuksien pienentyneen maa-aineksessa, niiden huuhtoutuessa ympäristöön. Lisäksi siirtotyön yhteydessä me-
luvallit tullaan rakentamaan niin, että alimpiin kerroksiin sijoitetaan Thurevikinkadun leikkausmassoja ja pääl-
limmäisiin kerroksiin ekoaseman alueen pintamaita ja leikkausmassoja, ja vain meluvallin sisempiin osiin Tor-
nion Voima Oy:n bioterminaalikentän purettavista maavalleista ja maaleikkauksista peräisin olevaa maa-ai-
nesta. 
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Taulukko 12-3. Bioterminaalikentän maa-aineksen ekotoksikologinen viitearvovertailu. 

 

 

Näyte Pvm. N. otto 
syv.

Antimoni Arseeni Barium Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Molybdeeni Nikkeli Seleeni Sinkki Vanadiini

m mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

PNEC* 37AF10 2,9AF2 207,7AF2 0,022AF50 0,9AF1 10,9AF2 21,1AF1 65AF1 212AF1 9,9AF1 29,9AF2 0,044AF10 83,1AF1 -

MPC** - - 160 - - 9,2 - - - 1,3 - 0,71 - 42
SRCECO*** 54 - 360 - - 24 - - - 270 - 1,9 - 67
BTK 1 17.4.2014 0,5 <3 <3 120 <0,04 0,31 22 16000 26 6,4 35 410 <3 150 46

BTK 2 17.4.2014 0,5 <3 4,9 83,0 <0,04 2,70 58 6840 170 27 250 2920 <3 320 63

BTK 3 17.4.2014 0,5 <3 <3 80 <0,04 <0,3 5,9 2450 18 4,3 31 200 <3 26 40

BTK 4 17.4.2014 0,5 <3 <3 81 <0,04 0,45 23 9510 48 13 51 590 <3 300 41

BTK 5 17.4.2014 0,5 <3 <3 87 0,05 0,88 36 13200 84 13 79 1010 <3 160 50

BTK 6 17.4.2014 0,5 <3 5,6 83 <0,04 0,71 74 11900 230 17 290 4760 <3 380 56

BTK 7 17.4.2014 0,5 <3 <3 110 0,21 1,4 34 16600 74 78 70 790 <3 390 64

BTK 8 17.4.2014 0,5 <3 3,8 85 <0,04 0,69 61 9540 63 38 87 1050 <3 750 50

BTK 9 17.4.2014 0,5 <3 <3 73 <0,04 <0,3 4,6 1490 12 3,9 7,2 76 <3 23 38

BTK 10 17.4.2014 0,5 <3 <3 54 <0,04 <0,3 9,2 1630 18 5,6 13 250 <3 34 38

BTK 11 17.4.2014 0,5 <3 <3 92 0,068 0,68 13 8350 32 9,6 28 260 <3 63 39

BTK 12 17.4.2014 0,5 <3 <3 110 <0,04 <0,3 15 10900 27 7,8 22 280 <3 90 45

BTK 13 17.4.2014 0,5 <3 3,5 120 <0,04 0,46 22 15500 30 9,9 74 550 <3 110 45

BTK 14 17.4.2014 0,5 <3 <3 66 <0,04 <0,3 8 5110 14 12 8 82 <3 72 36

BTK 15 17.4.2014 0,5 <3 <3 51 <0,04 0,4 8,7 2280 22 17 35 280 <3 75 35

Keskiarvo1) - 2,29 86,3 0,038 0,63 26,3 8753 58 18 72 901 - 196 46

Maksimi - 5,60 120 0,210 2,70 74 16600 230 78 290 4760 - 750 64

Mimimi - 3,5 51 <0,04 <0,3 4,6 1490 12 3,9 7,2 76 - 23 35
AF = Assessment factor
1) Keskiarvot laskettu pienempi kuin (<) arvoil le  0,5 kertoimella.
*PNEC: arvot alittavil la pitoisuuksissa ei arvioida olevan haitall isia vaikutuksia eliöstössä (ECHA)
**MPC: Suurin sall ittu pitoisuus, joka suojelee suurinta osaa (95 %) eliöistä haitall isi lta vaikutuksilta (RIVM 2005)
***SRCECO: Vakava riskipitoisuus, jossa 50 % eliöistä kohdistuu vakavia vaikutuksia (RIVM 2005)

Maaperästä aiheutuva terveysuhka eliöstölle. Kok.pitoisuus (mg/kg ka)

Näyte Pvm. N. otto 
syv.

Antimoni Arseeni Barium Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Molybdeeni Nikkeli Seleeni Sinkki Vanadiini

m mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

PNEC* 37AF10 2,9AF2 207,7AF2 0,022AF50 0,9AF1 10,9AF2 21,1AF1 65AF1 212AF1 9,9AF1 29,9AF2 0,044AF10 83,1AF1 -

MPC** a - 160 - - 9,2 - - - 1,3 - 0,71 - 42
SRCECO 54 - 360 - - 24 - - - 270 - 1,9 - 67
Kokooma 1 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 21 3050 50 4,5 85 870 <3 26 39

Kokooma 2 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 7,2 2010 15 3,6 17 160 <3 18 28

Kokooma 3 2.1.2015 1,0 < 3 6,7 - < 0,04 < 0,3 55 6250 150 6,6 250 3520 <3 19 39

Kokooma 4 2.1.2015 1,0 < 3 19 - < 0,04 < 0,3 6 2000 10 3,9 2,8 36 <3 19 36

Kokooma 5 2.1.2015 1,0 < 3 3,7 - < 0,04 < 0,3 23 2540 42 5,1 52 1290 <3 20 36

Kokooma 7 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 7,1 1340 16 4,2 16 310 <3 26 31

Kokooma 8 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 8,9 3300 20 5 6,3 120 <3 45 33

Kokooma 9 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 4,8 1640 11 4,3 3,9 17 <3 19 33

Kokooma 10 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 3,8 490 9,4 3 1,6 14 <3 17 32

Kokooma 11 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 11 3280 18 4,9 27 170 <3 44 36

Kokooma 12 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 4,9 1330 11 3,4 4,4 53 <3 21 35

Kokooma 13 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 4,5 570 53 52 12 100 <3 200 26

Kokooma 14 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 0,48 5,2 570 21 12 7,6 98 <3 95 28

Kokooma 15 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 9,7 2480 23 9,2 20 260 <3 58 42

Kokooma 16 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 7,9 1880 16 5,9 7,4 120 <3 46 38

Kokooma 17 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 3,6 570 13 3,9 1,4 31 <3 20 39

Kokooma 18 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 7,7 780 28 16 29 250 <3 150 30

Kokooma 19 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 18 6150 46 16 62 760 <3 66 43

Kokooma 6 2.1.2015 1,0 < 3 <3 - < 0,04 < 0,3 4,9 1340 11 3,9 2 21 <3 20 34

Keskiarvo1) - 2,8 - - 0,17 11,3 2188 30 8,8 32,0 432 - 49 35

Maksimi - 19 - - 0,48 55 6250 150 52 250 3520 - 200 43

Mimimi - <3 - - <0,3 3,6 490 9,4 3 1,4 14 - 17 26
AF = Assessment factor
1) Keskiarvot laskettu pienempi kuin (<) arvoil le  0,5 kertoimella.
*PNEC: arvot alittavil la pitoisuuksissa ei arvioida olevan haitall isia vaikutuksia eliöstössä (ECHA)
**MPC: Suurin sall ittu pitoisuus, joka suojelee suurinta osaa (95 %) eliöistä haitall isi lta vaikutuksilta (RIVM 2005)
***SRCECO: Vakava riskipitoisuus, jossa 50 % eliöistä kohdistuu vakavia vaikutuksia (RIVM 2005)

Maaperästä aiheutuva terveysuhka eliöstölle. Kok.pitoisuus (mg/kg ka)
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12.2 Haitta-aineet ja niiden ominaisuudet 
Pöly- ja meluvallissa käytetyn maa-aineksen liukoinen molybdeenipitoisuus ylitti lupamääräyksessä (LA-
PELY/902/2014) asetetun raja-arvon. Maavallien rakentamiseen käytetyn maa-aineksen sisältämä liukoisen 
molybdeenin pitoisuus on määritetty laboratoriotutkimuksilla, ja sen perusteella arvioidaan molybdeenin kul-
keutumista pintaveteen. 

Lisäksi bioterminaalikentän alueen maaperässä sekä maaleikkauspohjassa on aiemmin havaittu ylemmän oh-
jearvon (Vna 214/2007) ylittäviä pitoisuuksia kromia sekä nikkeliä. Kromin yhdisteet ovat maaperässä hyvin 
pysyviä, ja sen sitoutumista/kulkeutumista säätelevät pH, hapetus-pelkistysolot sekä rauta- ja mangaanioksi-
dien, savimineraalien sekä orgaanisen aineksen määrä. Kromin suhteellinen kulkeutumiskyky eri ympäristö-
olosuhteissa on hyvin pieni/liikkumaton (Plant ja Raiswell 1983 in Kuusela-Lahtinen 2012).  

Nikkeli esiintyy luonnossa hapetusasteilla +1, +2 ja +3, joista +2 on yleisin ja pysyvin muoto. Tärkein nikkelin 
käyttäytymistä maaperässä säätelevä tekijä on pH - happamoitumisen myötä liikkuvuus kasvaa. Kulkeutumista 
säätelevät lisäksi orgaanisen aineksen ja alumiinipitoisten savimineraalien määrä. Nikkeli voi myös pidättyä 
raudan ja mangaanin oksideihin. Nikkelin suhteellinen kulkeutumiskyky vaihtelee happamien ympäristöolo-
suhteiden suuresta neutraalien tai emäksisten / pelkistävien olosuhteiden liikkumattomaan (Plant ja Raiswell 
1983 in Kuusela-Lahtinen 2012).  

Maa-vesi -jakaantumiskertoimen (Kd) avulla voidaan arvioida haitta-aineen kulkeutumisriskiä pohjaveteen. 
Suuri jakautumiskerroin ilmaisee haitta-aineen voimakasta sitoutumista maa-ainekseen, jolloin se ei helposti 
kulkeudu maaperässä. Kirjallisuudessa (Reinikainen 2007) on esitetty seuraavat Kd-arvot kromille 4800 l/kg, 
nikkelille 560 l/kg sekä molybdeenille 20 l/kg. 

12.3 Jäännösriskien arviointi 
12.3.1 Käsitteellinen malli 
Bioterminaalikentän alueella meluvallin haitta-aineita on tutkittu aiemmin leikatusta maa-aineksesta sekä leik-
kauspohjasta otetuilla kokoomanäytteillä. Todetut haitta-aineet ovat sijainneet täyttömaakerroksessa, jonka 
paksuus on vaihdellut 0,5 metristä 2,0 metriin. Meluvalli koostuu kyseisestä hiekkamoreenitäyttömaasta, jota 
on leikattu noin 1,0 metrin syvyydeltä. Ennen rakentamista tehtyjen tutkimusten ja maaleikkausten jälkeisistä 
tutkimustuloksista kuitenkin ilmeni, että haitta-aineiden pitoisuudet olivat suurimmat pintamaassa ja vähenivät 
huomattavasti jo 0,5 metrin matkalla. 

Kuvassa 12-1 on esitetty Pirkkiön ekoaseman ja lämpölaitoksen tonttien alueelle rakennettavan uuden melu-
vallin ja korotusosien sijainti harmaalla alueella. Poikkileikkauskuvassa 12-2 on esitetty uuden meluvallin sekä 
korotusosien rakennus- ja korotussuunnitelma. Meluvallin sisälle jäävät tutkitut haitta-ainepitoisuudet sijaitse-
vat nykyisen maanpinnan yläpuolella, jolloin voidaan olettaa niiden sijaitsevan pohjavedenpinnan yläpuolella. 
Alueen pohjavedenpinnan tasosta ei ole tietoa, eikä alueen maaperän koostumusta tunneta.  

 



26 
PIRKKIÖN EKOASEMAN MELUVALLIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 
   
______________________________________________________________________________________ 

 

Copyright © Eurofins Ahma Oy 

 

Kuva 12-1. Meluvallien uusi sijainti. (Sitowise Oy 2022) 

 

Kuva 12-2. Bioterminaalikentän maamassojen asettelu meluvalliin (Sitowise Oy 2022) 
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12.3.2 Altistusreittitarkastelu 
Meluvallien suunniteltu sijoituskohde sijaitsee Tornion kaupungissa, Pirkkiön ekoaseman ja lämpölaitoksen 
tonteilla. Kohdealue kuuluu Pirkkiön teollisuusalueeseen. Lähimmät omakotitalot sijaitsevat 100 – 200 m etäi-
syydellä hankealueen lounaispuolella, noin 400 metrin päässä länsipuolella ja noin 500 etäisyydellä hankealu-
een pohjoispuolella. Lähin vesistö, Torniojoen pääuoma, sijaitsee noin 1 km hankealueesta länteen. Hanke-
alue ei myöskään sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella (ks. kpl 8). Välittömiä vaikutuksia asutukseen 
tai loma-asutukseen ei ole.  Mahdolliset altistusreitit on korostettu punaisella kuvassa 12-5. 

 

Kuva 12-3. Haitta-aineiden jakaantuminen päästölähteessä ja aineiden kulkeutuminen ympäristöön ja 
altistusreiteille (kuva Ympäristöhallinnon ohjeesta 6/2014: Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja 
kestävä riskienhallinta). 

 
Havaituille haitta-aineille on yleisesti mahdollista altistua mm. hengityksen, ihokosketuksen, juomaveden tai 
ruoan välityksellä. Meluvallin rakenteissa olevat haitta-aineet tulevat kuitenkin sijoittumaan meluvallin sisem-
piin osiin ekoaseman puhtaiden pintamaa- sekä leikkausmassakerroksen (30 cm) alapuolelle, joten altistumi-
nen ihokosketuksen tai pölyämisen välityksellä ei ole mahdollista (kuva 12-2). Meluvallin alaosan (130 cm) on 
suunniteltu koostuvan Thurevikinkadun puhtaista leikkausmassoista, mikä osaltaan pidättää veden mukana 
suotautuvien haitta-aineiden määrää meluvallista tulevien suotovesien osalta. Lisäksi myös pohjaveteen kul-
keutuvien haitta-aineiden pitoisuudet pienenevät ja pidättäytyvät meluvallien ala-osaan. 

Hengityksen kautta lyhytaikaista altistumista voisi tapahtua ainoastaan joko haitta-aineiden höyrystymisen vä-
lityksellä tai pölyämisen välityksellä maavallien siirtotyön, sekä meluvallien rakennuksen yhteydessä. Kromi, 
nikkeli ja molybdeeni ovat metalleja, joiden höyrystyminen ei ole ulkolämpötiloissa mahdollista. Siirtotyön sekä 
rakennustyön aikana meluvallien maa-aineksia tulisi kastella sekä mahdollisesti peittää pölyämisen estä-
miseksi. Rakennuksen jälkeen haitta-aineita sisältävä maa-aines jää meluvallin sisäosiin, joten altistuminen 
hengityksen kautta on erittäin epätodennäköistä. 

Juomaveden kautta altistuminen edellyttäisi maavallien suotovesien nauttimista Preekinkadun eteläpuolisesta 
ojasta tai pilaantuneen pohjaveden nauttimista. Preekinkadun eteläpuolen ojasta suotovesi kulkeutuu metsä-
ojia pitkin n. 2 km matkan purkautuen lopulta Puuluodon juovaan. Hankealueella ei esiinny varsinaista pohja-
vettä, ja kromi sekä nikkeli sitoutuvat helposti maa-ainekseen. Haitta-aineita sisältävä maa-aines sijoitetaan 
uuden meluvallin keskiosiin ja se peitetään humuspitoisilla pinta-mailla, jolloin vallin sisäosiin suotautuvan ve-
den määrä vähenee ja sitä kautta haitta-aineiden mahdollinen kulkeutuminen suoto- tai vajoveden mukana 
vähenee. Pirkkiön teollisuusalueella ei ole talousvesi- tai muussakaan käytössä olevia pohjavesikaivoja. Lähin 
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue sijaitsee noin 5,5 km etäisyydellä rakennuskohteesta itään/koilli-
seen, joten haitta-aineiden pääsy juomaveteen on erittäin epätodennäköistä. 
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Ruoan välityksellä tapahtuva altistuminen edellyttäisi maassa kasvavien syötävien kasvien kasvattamista pi-
laantuneella alueella, tai sen välittömässä läheisyydessä, tai pilaantuneen maa-aineksen päätymistä ravinto-
aineisiin. Kohde sijaitsee teollisuusalueella, ja haitta-aineita sisältävä maa-aines jää meluvallirakenteen sisä-
osiin, puhtaan pintamaakerroksen alapuolelle, joten altistuminen ruoan välityksellä on myös erittäin epätoden-
näköistä.  

Tärkeimpänä haitta-aineen kulkeutumismekanismina voitaneen pitää maavalleihin käytettävässä maa-ainek-
sessa olevan liukoisen molybdeenin huuhtoutumista sadeveden mukana rakenteen ulkopuolelle, joko pohja-
veteen tai pintaveteen. Kohteen sijaitessa n. 1 km päässä merialueelta varsinaisia pohjavesimuodostumia ei 
alueella ole, joten huuhtoutuminen sadeveden mukana pintaveteen on ainoa olennainen kulkeutumisreitti. 
Kohteena on tällöin Preekinkadun eteläpuoleinen oja, josta suotovesi kulkeutuu metsäojia pitkin n. 2 km mat-
kan purkautuen lopulta Puuluodon juovaan. Oja sijaitsee heti meluvallien eteläpuolella ja alueen maanpinta 
viettää ojaa kohden. 

12.3.3 Kulkeutumisriskit 
Altistusreittitarkastelussa päädyttiin siihen, että haitta-aineen pääasiallisena kulkeutumismekanismina voidaan 
pitää maavallien keskiosassa käytettävän pilaantuneen maa-aineksen liukoisen molybdeenin kulkeutumista 
suotautuvan sadeveden mukana pintaveteen. Rakennettavan suojavallin sisältämän molybdeenin huuhtoutu-
mista voidaan arvioida tarkastelemalla liukoisuutta suhteessa kiinteä/neste=1/10, kuten liukoisuustestin toteu-
tuksessa. Tällöin testin mukainen määrä molybdeenia liukenee sadeveteen, kun massamäärään suhteutet-
tuna kymmenkertainen sadevesimäärä on suotautunut vallin läpi. Tarkastelu on teoreettinen, mutta antaa oi-
keansuuntaisen arvion todellisesta huuhtoutuvan molybdeenin määrästä. Asiaa on käsitelty ja arvioitu lasken-
nallisesti tarkemmin kappaleessa 11.1. 

Valliin suotautuvan vesimäärän ja liukoisuustestien tulosten perusteella voidaan laskennallisesti arvioida vesi-
määrään liukenevien haitta-aineiden määrää. Suunnitelluissa rakenteiden sisäosissa on tarkoitus käyttää Tor-
nion Voima Oy:n bioterminaalikentän maavalleista ja niiden alapuolisista maaleikkauksista maa-aineksia yh-
teensä 6500 tonnia. Liukoisuustestin mukaisen kiintoaine-neste-suhteen (L/S=10) saavuttaminen edellyttäisi 
65 000 m3 vesimäärää.  

Meluvallin luiskan ollessa 1:1…1:1,5, suuri osa sademäärästä valuu pintavaluntana pois rakenteen päältä, 
eikä suotaudu rakenteeseen. Samoin haihdunnan vaikutus on huomattava, etenkin nurmen kasvamisen jäl-
keen. Arvioidaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti, että sademäärästä 30 % päätyy meluvallin suotovedeksi.  

Huomioiden alueen pinta-ala (0,462 ha), vuosisadanta (632 mm/a) ja valliin suotautuvan veden osuus (30 %), 
rakenteeseen vuoden aikana suotautuvan veden määräksi saadaan n. 876 m3/a. Huomioiden, että 30 % sa-
dannasta suotautuu vallin läpi, kyseisen vesimäärän kulkemiseen vallin läpi kuluisi aikaa n. 74,2 vuotta. Maa-
näytteille tehtyjen ravistelutestien (L/S=10 l/kg kum.) mukaisesti maa-aineksessa oli keskimäärin noin 1,41 
mg/kg liukoisessa muodossa olevaa molybdeenia, mikä vastaa 9,18 kg liukoisen molybdeenin määrää koko 
maa-aines määrässä. Vuosittainen liukeneva molybdeenin määrä olisi tämän tarkastelun mukaan keskimäärin 
noin 123,7 grammaa, tarkastelujaksolla 74,2 vuotta. Suotautuvan veden pitoisuuden määrä huomioiden edellä 
esitetyllä tavalla, veden liuenneen molybdeenin pitoisuudeksi voidaan laskea 0,141 mg/l (141 µg/l).  

Meluvalleista johtuva pitoisuuslisäys Preekinkadun eteläpuoleiseen ojaan voidaan arvioida, ottaen huomioon 
alueen koko ja valumakerroin (Hulevesiopas 2012), sekä alueella muodostuvien hulevesien määrät vuodessa. 
Meluvalleista suotautuvan ja Preekinkadun ojaan kulkeutuvan veden määrän arvioidaan olevan n. 6,3 % koko 
alueelta tulevasta hulevedestä. Pitoisuuslisäys Preekinkadun ojaan on täten n. 8,9 µg/l vuodessa molybdeenin 
osalta. Määrää voidaan pitää varsin vähäisenä. Kuten aikaisemmin todettiin, edellisistä alkuaineanalyyseistä 
on vuosia aikaa ja metallien liukenemista suotoveteen on tapahtunut koko ajan, joten arvioidut määrät toden-
näköisesti yliarvioivat suotovedessä olevan molybdeenin pitoisuuden. Alueelta suotautuva vesi kulkeutuu pin-
tavaluntana tai salaojien kautta meluvallien eteläpuolella sijaitsevaan Preekinkadun ojaan, josta suotovesi kul-
keutuu metsäojia pitkin n. 2 km matkan purkautuen lopulta Puuluodonjuovaan. 

Preekinkadun ojan vedenlaatuun vaikuttanee keskeisesti koko alueelta muodostuva huleveden laatu. Ekoase-
man ympärysojan vedenlaatua on tarkkailtu aiemmin vuosina 2020 ja 2021. Tuolloin vesinäytteestä ei analy-
soitu molybdeeniä, mutta mm. kromin ja nikkelin pitoisuudet analysoitiin. Ympärysojan keskiarvoiset taustapi-
toisuudet olivat kromin osalta 5,6 µg/l ja nikkelin osalta 6,4 µg/l. Tähän verrattuna laskennallisesti saatu melu-
vallin suotoveden pitoisuus (Cr: 15,8 µg/l; Ni: 5,5 µg/l) on kromin osalta lievästi korkeampi, mutta nikkelin osalta 
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samaa tasoa. Pitoisuuslisäys jäänee laimentumisen vaikutuksesta, sekä taustapitoisuus huomioiden tällöin 
pieneksi molempien aineiden osalta.  

12.3.4 Terveysriskit 
Altistusreittitarkastelussa todettiin, että altistuminen haitta-aineille ihokosketuksen, hengityksen, juomaveden 
tai ruoan välityksellä on erittäin epätodennäköisesti. Ainoastaan lyhytaikainen altistuminen hengityksen kautta 
meluvallien kuljetuksen ja rakentamisen aikana on mahdollista, mitä voidaan estää ja hallita maa-aineksien 
kastelemisella sekä peittämisellä. Tämän perusteella voidaan todeta, etteivät meluvallien sisään jäävät haitta-
aineet aiheuta terveysriskejä. 

Maavalleista suotautuvien suotovesien mukana pintavesiin päätyvän liukoisen molybdeenin määrän aiheut-
tama pitoisuuslisäys Preekinkadun ojassa jäänee pieneksi (8,9 µg/l), joten myöskään pintavesien välityksellä 
haitta-aineet eivät aiheuta terveysriskejä. Pitoisuuslisäys laimenee edelleen metsäojassa 2 km matkalla, sekä 
lopulta Puuluodon juovassa.  

12.3.5 Ekologiset riskit 
Alue on ollut teollisuusaluetta, joten alueen ekologinen tila on muuttunut luonnontilaisesta. Meluvallien siirtä-
minen alueelle ja niiden rakentamisella on pieni tai jonkinlainen vaikutus alueeseen. Altistusreittitarkastelussa 
todettiin, että haitta-aineita voi kulkeutua ainoastaan pintavesiin sekä lievästi pohjavesiin, mutta samalla todet-
tiin, että pitoisuuslisäys jäänee pieneksi. Näiden perusteella voidaan todeta, etteivät rakennettavien meluval-
lien sisään jääneet haitta-aineet aiheuta ekologisia riskejä suurimmassa osassa eliöitä, muutoin kun mikro-
beissa sekä maan sisässä elävissä lajeissa, jotka elävät suoraan kyseisessä pilaantuneessa maassa tai sen 
välittömässä läheisyydessä. 

12.4 Esitys jatkotoimenpiteistä 
Altistusreittitarkastelun, sekä kulkeutumis-, terveysriskien ja ekologisten riskien arvioinnin perusteella voidaan 
todeta, etteivät maavalleihin jäävät haitta-aineet aiheuta ympäristöriskejä, mikäli maavallit rakennetaan suun-
nitelmassa esitetyllä tavalla, niin että uuden meluvallin sekä korotusosien päällimmäisiin osiin sijoitetaan eko-
aseman alueelta peräisin olevat maa-ainekset, joiden oletetaan olevan kemialliselta laadultaan ns. puhdasta 
maa-ainesta, joka ei sisällä kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita. 

Jatkotoimenpiteenä esitetään, että Preekinkadun ojasta tarkkaillaan suotovesien alkuainepitoisuuksia (erityi-
sesti: Mo, Cr, Co ja Ni sekä öljyhiilivedyt C5-C40). 
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 ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOI-
SEN TEKNIIKAN (BAT) JA YMPÄRIS-
TÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄY-
TÄNTÖJEN (BEP) SOVELTAMISESTA  

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista arvioitaessa pidetään lähtökohtana ympäristönsuojelulakia 
(527/2014), jonka 53§:ssä on lueteltu asiat, jotka on otettava huomioon parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
sisältöä arvioitaessa. 

Hyödyntämällä Tornion Voima Oy:n maavallien purkamisessa ja niiden alapuolisen maa-aineksen leikkaami-
sessa muodostuvat maa-ainekset maarakentamisessa, edistetään jätteiden määrän vähentämistä. Samalla 
vähennetään neitseellisen maa-aineksen käyttöä. Hankkeessa ei muodostu uusia jätejakeita, lukuun ottamatta 
normaaleja maarakentamisessa muodostuvia jätteitä.  

Vesipäästöjen määrää minimoidaan sijoittamalla hyvin vettä johtavat Thurevikinkadun leikkausmassat raken-
nettavan uuden meluvallin alimpiin kerroksiin, ja ekoaseman alueen leikkausmassoista ja pintamaista peräisin 
olevat puhtaat maa-ainekset sekä uuden meluvallin että olemassa olevan meluvallin korotusosan päällimmäi-
siin kerroksiin. Näin vähennetään meluvalliin suotautuvan veden määrää ja meluvallista aiheutuvaa vesistö-
kuormitusta.  

Mahdollisen pölyämisen minimoimiseksi maa-ainesten välivarastointiaika ennen rakentamista pidetään mah-
dollisimman lyhyenä. Tarvittaessa tehdään pölyämisen estämiseksi toimenpiteitä, jotka on mainittu kappa-
leessa 11.4.  

 

 VAHINKOARVIO, VAHINKOA ESTÄ-
VÄT TOIMENPITEET JA KORVAUK-
SET 

Riski toiminnasta aiheutuvalle ympäristövahingolle on hyvin vähäinen, ja tarvetta vahinkoa estävien toimenpi-
teiden suunnitteluun tai korvausten maksamiseen ei hakijan näkemyksen mukaan ole. 
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 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARK-
KAILU SEKÄ RAPORTOINTI  

Taustaa 
Pirkkiön ekoaseman toimintojen vesistökuormitusta on tarkkailtu vuodesta 2020 lähtien ekoaseman ympäry-
sojasta. Ohjelman mukaisesti ympärysojasta alempaan vesistöön johdettavan veden laatua tarkkaillaan yh-
destä pisteestä 2 kertaa vuodessa. Näytteet otetaan keväällä (toukokuu) ja loppukesällä (syyskuu). Näytteistä 
tehdään seuraavat määritykset: 

- pH 
- sähkönjohtavuus 
- kloridi 
- kokonaistyppi 
- ammoniumtyppi 
- öljyhiilivedyt (C10-C40) 
- metallit (kokonaispitoisuus): Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V (syyskuun näytteenottokierrok-

sella) 
 

Näytteenotto on toteutunut vuosina 2020 ja 2021 ohjelman mukaisesti, joten ympärysojan tarkkailupisteestä 
on käytettävissä analyysituloksia 4 tarkkailukerralta, joista 2 kerralla on tehty metallimääritykset. 

 
Ehdotus tarkkailuohjelmaksi 
Hakija ehdottaa, että meluvallin rakentamisen aikainen ja sen jälkeinen tarkkailu yhdistetään ekoaseman tark-
kailuohjelmaan, ja tarkkailu toteutetaan samasta tarkkailupisteestä kuin ekoasemalta vesistöön johdettujen 
vesien laatua on tarkkailtu. Rakentamisen aikana sekä sen jälkeen otettujen vesinäytteiden laatua voidaan 
tällöin verrata ennen meluvallien rakentamista otettujen näytteiden laatuun. 

Edellä mainittujen vedenlaatumuuttujien lisäksi metallimääritysten listaan lisätään molybdeeni.  

Meluvallin rakentamisen aikana tarkkailu toteutetaan 1 krt/kk otettavin vesinäyttein, joista määritetään seuraa-
vat vedenlaatumuuttujat: 

- pH 
- sähkönjohtavuus 
- öljyhiilivedyt (C10-C40) 
- metallit (kokonaispitoisuus): Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Zn, 

 

Meluvallin rakentamisen jälkeen tarkkailu yhdistetään ekoaseman tarkkailuun, jolloin ympärysojasta alempaan 
vesistöön johdettavan veden laatua tarkkaillaan yhdestä pisteestä 2 kertaa vuodessa. Näytteet otetaan ke-
väällä (toukokuu) ja loppukesällä (syyskuu). Näytteistä tehdään seuraavat määritykset: 

- pH 
- sähkönjohtavuus 
- kloridi 
- kokonaistyppi 
- ammoniumtyppi 
- öljyhiilivedyt (C10-C40) 

 

Keväällä otettavista näytteistä määritetään lisäksi seuraavien metallien kokonaispitoisuudet: 

- Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Zn 
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Edellä mainittujen lisäksi syksyllä otettavista näytteistä määritetään seuraavien metallien kokonaispitoisuudet: 

- Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, V. 
 

Tarkkailutulokset raportoidaan Pirkkiön ekoaseman tarkkailutuloksista vuosittain laadittavassa vuosiyhteenve-
toraportissa. 
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LIITTEET 



Pohjaset Recycling Oy, Pirkkiön ekoaseman meluvallin lupahakemus Liite 1
Hankealueen ja sen naapurikiinteistöjen omistajatiedot sekä rekisterikartta

Numero 
kartalla

Kiinteistö-
numero

Kiinteistön nimi Kaavan mukainen käyttötarkoitus Omistaja

HANKEALUEEN KIINTEISTÖT
1 851-21-147-12 (nimetön) KTY Toimitilarakennusten korttelialue Tornion kaupunki
2 851-21-147-11 (nimetön) KTY Toimitilarakennusten korttelialue Tornion kaupunki
3 851-21-147-8 LOHELANKATU ET RAK.OIK. 1200 Tornion kaupunki
NAAPURIKIINTEISTÖT
4

KIINTEISTÖJEN OMISTAJASELVITYS

Kiinteistöjen lainhuutotiedot ovat Kiinteistötietopalvelusta.
Henkilöiden osoitetiedot väestötietojärjestelmästä (VTJ) 
sekä yritysten ja yhteisöjen yhteystiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). 

Tiedot on irrotettu Kiinteistötietopalvelusta 6.5.2022
Kiinteistöjen omistajissa ja omistajien yhteystiedoissa on voinut tapahtua tämän jälkeen muutoksia.



Pohjaset Recycling Oy, Pirkkiön ekoaseman meluvallin lupuahakemus     Liite 1 
Hankealueen ja sen naapurikiinteistöjen omistajatiedot sekä rekisterikartta 
 

 

Kuva 1. Hankealueen kiinteistöt ja sen naapurikiinteistöt. 



Pohjaset Recycling Oy, Pirkkiön ekoaseman meluvallin ympäristölupahakemus
Liite 2. Kiinteistöjen vuokrasopimukset































TOR.NION VOIMA CY

SOPIMUS PIRKKIöN EKOASEMAN MELUVALLIN JATKAMISESTA TORNION VOIMA
OY: N IÄUPöUITOKSEN ALUEELLE

1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt

Tornion Voima Oy
Kirkkopuistikko 0
651 00 Vaasa

Yhteyshenkilö:
Aki Hakulinen, toimitusjohtaja
s-posti : aki. hakulinen(ôeov.fi
puhelin: 050 386 2602

Pohjaset Recycling Oy
Valiontie 8
94450 Keminmaa

Yhteyshenkilö:
Raimo Pohjanen, myyntijohtaja
s-posti : raimo. oohianen@pohiaset.fì
puhelin: 0400 696 646

2. Kohde

Pohjaset Recycling Oy ja Tornion Voima Oy rakentavat yhteisen meluvallÍn
Pirkkiössä sijaitsevan Pohjaset Recycling Oy:n ekoaseman tontin ympärille. Osa
meluvallista ulottuu ekoaseman viereisen Tornion Voima Oy:n lämpölaitoksen tontin
alueelle.

Kohde sijaitsee Tornion kaupungissa Pirkkiön teollisuusalueella Lohelankadun ja
Preekinkadun rajaamalla alueella. Pohjaset Recycling Oy on vuokrannut Tornion
kaupungilta kiinteistöt 851-21-147-11 ja 851-21-147-12 ekoaseman toimintaa
varten. Tornion Voima Oy on vuokrannut Tornion kaupungilta kiinteistön 851-21-
1 47 -8 lämpölaitoksen toimintaa varten.

3. Vastuut

Rakennusvaiheessa ja sen jälkeen kumpikin osapuolivastaa meluvallin siitä
osuudesta, joka on sen vuokraamalla alueella.

4. Sopimuksen voimassaolo
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Liite 3. Sopimus meluvallin jatkamisesta lämpölaitoksen alueelle
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Tomion Voima Oy

Sopimus astuu voimaa, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tätä
sopimusta g.n t"_rrtv L"ksi(2) yhtápitävåËi kappaletta, yksi kummailekin
sopijapuolelle. Sopim us on voimassa toista iseksi.

Tomiossa 23. toukok uuta 2022

Raimo Pohjanen
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Tornion Ekoaseman meluvallien korotus
SUUNNITELMASELOSTUS

3

YLEISTÄ

Rakennushankkeen kuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee Torniossa Pirkkiön kaupunginosassa. Tarkoituk-
sena on korottaa Tornion Ekoaseman nykyisiä meluvalleja, sekä rakentaa
uutta meluvallia Tornion Voima Oy:n Pirkkiön voimalaitoksen tontille. Uutta
meluvallia rakennetaan noin 38 metrin matkalle, ja olemassa olevia meluval-
leja korotetaan noin 294 metrin matkalta. Suunnittelukohteeseen on laadittu
yleissuunnitelma. Nykyisiä meluvalleja ei ole mitattu.

MELUVALLIT

Käytettävät materiaalit

Meluvallien rakentamiseen ja korottamiseen käytetään pääasiassa kolmenlai-
sia maamassoja:

- Tornion Voima Oy:n bioterminaalikentän ympäriltä purettavat maavallit ja
leikkausmassat

- Thurevikinkadun vanhat rakennekerrosten leikkausmassat
- Ekoaseman alueelta poistetut pintamaat ja maaleikkausmassat.

Bioterminaalikentän purettavat maavallit ja leikkausmassat ovat pääasiassa
moreenia. Kadun rakennekerroksiin käytetään yleensä hiekkaa, soraa ja
murskeita. Thurevikinkadun leikkausmassoissa voi olla mukana myös silttiä,
savea tms. pohjamaata, jos kadun rakennekerrospaksuutta on suurennettu
saneerauksessa. Ekoaseman alue on ollut vanhaa peltoa, jolloin leikkaus-
massat koostuvat pääasiassa humuksesta ja pintamaasta.

Meluvallien rakentaminen ja korottaminen

Uutta meluvallia rakennetaan Pirkkiön voimalaitoksen tontille. Meluvallin ala-
osa rakennetaan Thurevikinkadun leikkausmassoista (noin 1000 tonnia) noin
1,3 metrin paksuisena kerroksena. Kadun rakennekerroksissa käytettävät
karkeat materiaalit (hiekka, sora murskeet) soveltuvat erittäin hyvin meluvallin
alaosan rakentamiseen. Ne ovat hyvin vettä läpäiseviä, jolloin meluvallin ala-
osa saadaan pysymään kuivana. Uuden meluvallin yläosa rakennetaan bio-
terminaalikentän purettavista maavalleista ja maaleikkauksista saaduista
maamassoista, joka on pääasiassa moreenia. Meluvallin peittokerros raken-
netaan ekoaseman alueen leikkausmassoista vähintään 30 cm paksuisena.
Humus ja pintamaat kasvittuvat hyvin, jolloin tuleva kasvillisuus vähentää sa-
devesien imeytymistä meluvalliin. Meluvalli rakennetaan noin 4 metriä kor-
keana ja luiskakaltevuudella noin 1:1…1:1,5. Lopullinen korkeus ja luiskakal-
tevuus määräytyvät rakentamisen yhteydessä.

Nykyisiä meluvalleja korotetaan ekoaseman tontilla yleissuunnitelmassa esi-
tetyn mukaisesti. Korotusosa tehdään pääasiassa piha-alueen puolelle, mutta
käytettäviä maamassoja voidaan lisätä myös kadun puoleiseen luiskaan, jos
nykyisen meluvallin ja katualueen rajan välissä on tilaa. Korotusosa rakenne-
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taan bioterminaalikentän purettavista maavalleista ja maaleikkauksista saa-
duista maamassoista, ja peittokerros uuden meluvallin tapaan ekoaseman
alueen leikkausmassoista vähintään 30 cm paksuisena. Nykyisiä meluvalleja
korotetaan noin 2 metriä luiskakaltevuudella noin 1:1…1:1,5.  Meluvallin lo-
pullinen korkeus ja luiskakaltevuus määräytyvät rakentamisen yhteydessä.

Suunnittelijat ja asiantuntijat

Suunnittelun projektipäällikkö Aki Nurkkala, puh. 040 571 5661
aki.nurkkala@sitowise.com



Tornion Voima Oy
Pirkkiön voimalaitos

Tornion Ekoasema

.
8

8

147

h

+15.00

ET

PREEKINKATU

..

LOHELANKATU

.
1200

.

K1K2K3

K1

K2

K3
K15146

12:83

53:3

11

8

7

1

5

4

3

3

4.
5

Lohelankatu

Preekinkatu

3.6

2.8

4.3

4.5

4.7

4.4

4.0

2.4

2.1

2.4

3.3

89
71

72

97

74
4

28 29

26
2719

18

22

23

21

20

19

18

10

15

11

2002029

2536

2043

41

34

43

36

38

39

32

89
71

3.86

1.58

4.25

0.96

0.960.96

0.96

4.152.79

2.79 2.79

3.61

1.69

1.69

1.69

3.82

2.14

4.12

1.91

1.91

3.891.81

1.81 1.81

3.66

1.51

1.51

3.711.53

4.231.23

1.231.
23

4.05

2.83

2.83

4.152.51

2.51 2.51

4.08

2.53

2.53

3.92

2.64

3.55

1.31

1.31

1.31

2.76

1.08

1.08

1.08

3.272.51

2.611.85

4.751.83

1.83

5.292.32

4.593.02

3.02

3.02

4.50

3.13

5.113.42

3.42 3.42

5.01

3.51

3.27

0.49

0.49

0.49

3.63

0.74

0.74

3.91

2.89

3.08

0.29

0.29

3.16

-0.11

-0.11

3.27

0.09

0.09

2.73

-0.39

-0.39

400 M
 2012

200 M
 2012

110 M
 2012

200 M
 2012

110 M
 2012

400 M
 2012

200 M
 2012

110 M
 2012

500 M 2012

2.00

4.00

2.00

2.00

2.00

4.00

3.00

1.30 To
nt

in
 r

aj
a

Pirkkiön voimalaitoksen piha-alue

Kadun sivuoja

Nykyinen meluvalli

1:1...1:1,51:1...1
:1,5

Ekoaseman piha-alue

Meluvallin korotusosa
bioterminaalikentän
maavalli- ja leikkausmassoista

Kadun sivuoja

Meluvalli tyyppipoikkileikkaus plv. 0-38

Meluvalli tyyppipoikkileikkaus plv. 38-264 ja 277-345

To
nt

in
 r

aj
a

Uuden meluvallin rakentaminen plv. 0-38

Nykyisen meluvallin korotus plv. 38-264

Nykyisen meluvallin korotus plv. 264-345

Nykyisen meluvallin pää

Nykyinen aita puretaan

1:1...1:1,51:1...1
:1,5

1:1...1
:1,5

Meluvallin korotusosa ja peittokerros (30 cm)
ekoaseman alueen leikkausmassoista ja pintamaista

Meluvallin yläosa bioterminaalikentän
maavalli- ja leikkausmassoista

Meluvallin alaosa Thurevikinkadun
leikkausmassoista

Meluvallin peittokerros (30 cm) ekoaseman
alueen leikkausmassoista ja pintamaista

To
nt

in
 r

aj
a

Pirkkiön voimalaitoksen piha-alue

Kadun sivuoja

Nykyinen meluvalli

1:1...1:1,51:1...1
:1,5

Ekoaseman piha-alue

Meluvallin korotusosa
bioterminaalikentän
maavalli- ja leikkausmassoista

Kadun sivuoja

Meluvalli tyyppipoikkileikkaus plv. 0-38

Meluvalli tyyppipoikkileikkaus plv. 38-264 ja 277-345

To
nt

in
 r

aj
a

Uuden meluvallin rakentaminen plv. 0-38

Nykyisen meluvallin korotus plv. 38-264

Nykyisen meluvallin korotus plv. 264-345

Nykyisen meluvallin pää

Nykyinen aita puretaan

1:1...1:1,51:1...1
:1,5

1:1...1
:1,5

Meluvallin korotusosa ja peittokerros (30 cm)
ekoaseman alueen leikkausmassoista ja pintamaista

Meluvallin yläosa bioterminaalikentän
maavalli- ja leikkausmassoista

Meluvallin alaosa Thurevikinkadun
leikkausmassoista

Meluvallin peittokerros (30 cm) ekoaseman
alueen leikkausmassoista ja pintamaista

N2000/GK24

YLEISSUUNNITELMA

TORNION EKOASEMA
Meluvallien rakentaminen ja korotus

ASEMAPIIRUSTUS 1:1000

TKA KAU46652 501

V:\Infra\KAU\22\KAU46652 Ekoaseman meluvallien\03_Projektityo\05_KTT

A.Nurkkala 24.5.2022 .dwg
V:\Infra\KAU\22\KAU46652 Ekoaseman meluvallien\03_Projektityo\05_KTT

TiedostoPäiväys

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji No

Viranomaisen merkintöjäKaup.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno

www.sitowise.com

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piir.noTyönumeroSuunn.ala Muutos

Korkeus- ja koord. järjestelmäPysyvä rakennustunnus

TiedostosijaintiPiirtäjä Suunnittelija

Tarkastaja Vast.suun/Hyväksyjä




