ORGAANISET TINAYHDISTEET
NAANTALIN EDUSTAN MERIALUEELLA
Selvitys pilaantuneiden sedimenttien määrästä
ja käsittelymahdollisuuksien alustava arviointi

Harri Helminen & Jani Peltonen
2009

ALKUSANAT

Lounais-Suomen ympäristökeskus selvitti kesällä 2005 yhdessä Turun yliopiston kanssa
orgaanisten tinayhdisteiden levinneisyyttä Saaristomeren sedimenteissä. Tutkimuksen tuloksista
kävi ilmi, että pohjoinen Saaristomeri oli osin pahastikin organotinayhdisteillä pilaantunut.
Erityisesti satamien edustoilla sekä vilkkaimmilla laivaväylillä orgaanisten tinayhdisteiden
pitoisuudet olivat selvästi kohonneet. Korkein mitattu pitoisuus oli Naantalin edustalla. Syksyllä
2007 Naantalin edustalta otettiin uusia näytteitä, joista selvisi, että organotinapitoisuudet olivat jopa
oletettua korkeammat. Osassa näytteitä organotinapitoisuus ylitti moninkertaisesti
ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeessa mainitun haitallisen tason, 3 µg/kg.
Koska alueen sedimentit olivat näissä aiemmissa tutkimuksissa osittain pahasti pilaantuneet,
Lounais-Suomen ympäristökeskus yhdessä Turun Korjaustelakka Oy:n ja Naantalin kaupungin
kanssa sopivat yhteishankkeesta, jossa selvitetään pilaantuneen alueen laajuus ja pilaantuneen
sedimentin määrä laajalla näytteenotolla. Lisäksi hankkeessa arvioidaan eri mahdollisuuksia
pilaantuneen sedimentin käsittelyyn.
Tämän selvityksen kaltaisia hankkeita ei Suomessa ole tässä laajuudessa aiemmin tehty ja
selvityksen tuloksilla odotetaan olevan erityisen suuri apu tulevia mahdollisia
kunnostusruoppauksia suunniteltaessa.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT
FINAS-akkreditointi

Suomen kansallisen akkreditointielimen (FINAS, Finnish Accreditation
Service) pätevöinti esim. testauslaboratoriolle
Hehkutushäviö
Poltossa häviävä orgaanista ainesta (550 °C, 2-2½ tuntia), lasketaan
vähentämällä alkuperäisestä kuiva-aineksesta hehkutusjäännös eli
tuhkan määrä
ka, k.a.
ks. kuiva-ainepitoisuus
Kriging-menetelmä
Menetelmä, jolla voidaan alueellistaa ympäristömallintamisessa
käytettävää mittausaineistoa
Kuiva-ainepitoisuus (ka) Nesteen poistamisen jälkeen jäävä kuiva-aineen osuus (105 °C); esim.
haitta-aineiden pitoisuudet ilmoitetaan usein kuiva-ainesta kohden
Orgaaniset tinayhdisteet Orgaanisilla tinayhdiste hyvin monimuotoista ryhmää, mutta useimmiten
sillä tarkoitetaan butyyli- ja fenyylitinoja, esim. tributyylitina (TBT) ja
trifenyylitina (TPT)
mg
milligramma, gramman tuhannesosa
esim. haitta-aineen pitoisuus, milligrammaa kilossa (miljoonasosa
mg kg-1
painossa mitattuna)
m3
tilavuus, kuutiometri
Normalisointi
Normalisoinnilla eli standardoinnilla muutetaan esim. haittaainepitoisuus pitoisuudeksi sovitussa standardisedimentissä; näin
saadaan vertailukelpoisia pitoisuuksia, sillä metallit voivat olla
luonnontilaisessa sedimentissä suhteellisen pysyvästi sitoutuneina
kiderakenteisiin ja erilaisiin saostumiin, jolloin kokonaispitoisuus ei
välttämättä anna oikeaa kuvaa biosaatavuudesta. Näytteiden
normalisointi korjaa tätä vääristymää.
Raja-arvo
Esim. ruoppausmassojen läjityskelpoisuutta ilmaiseva laatukriteeri.
Mikäli pitoisuus on alle raja-arvon (tason) I, se voidaan läjittää
sellaisenaan. Mikäli pitoisuus ylittää tason II, sedimentti on pilaantunut
ja on pääsääntöisesti mereen läjityskelvotonta. Tasojen I ja II väliin
jäävä ”harmaa alue” arvioidaan tapauskohtaisesti.
Stabilointi
Pilaantuneen sedimentin käsittelymenetelmä, jossa haitta-aineen
kulkeutuminen ympäristöön pyritään estämään sitouttamalla haitta-aine
vähemmän liukoiseen, kulkeutuvaan tai toksiseen muotoon erilaisten
sidosaineiden avulla
Standardointi
ks. normalisointi
Taso I, II
ks. raja-arvo
TBT
Tributyylitina, ks. orgaaniset tinayhdisteet
TPT
Trifenyylitina, ks. orgaaniset tinayhdisteet
µg
mikrogramma, gramman miljoonasosa
µg kg-1 ka (norm.)
esim. haitta-aineen pitoisuus, mikrogrammaa kilossa kuiva-ainetta
normalisoituna (miljardisosa painossa mitattuna) (ks. kuivaainepitoisuus ja normalisointi)
esim. haitta-aineen liukoisuus, mikrogrammaa neliösenttimetriä kohden
µg cm-2 d-1
vuorokaudessa
Σ TBT, TPT
TBT:n ja TPT:n summapitoisuus (ks. orgaaniset tinayhdisteet)

1 JOHDANTO
Orgaaniset tinayhdisteet ovat hyvin monimuotoinen ryhmä niin kemiallisilta kuin fysikaalisilta
ominaisuuksiltaan. Yhdisteitä tunnetaan jo yli 800 ja yhteistä niillä on se, että ne ovat syntyneet
lähes yksinomaan ihmisen toimesta. Orgaanisten tinayhdisteiden laajempi käyttö alkoi 1940 luvulla,
jolloin niitä alettiin käyttää muoviteollisuudessa polyvinyylikloridi (PVC) –muovien
stabilisaattoreina ja suurin osa vielä nykyäänkin maailmalla tuotetuista orgaanisista tinayhdisteistä
käytetään PVC:n stabilointiin. (Hoch 2001.)
Alueellisesti ympäristövaikutuksiltaan merkittävin orgaanisten tinayhdisteiden käyttökohde on ollut
ns. antifouling-maalit, joiden laajamittainen käyttö veneissä, laivoissa ja vedenalaisissa rakenteissa
alkoi 1970 luvulla (Hoch 2001) ja loppui maalauskieltoon 2003 alussa (IMO 2001). Antifoulingmaaleja käytettiin kiinnittyviä eliöitä vastaan, koska esim. laivojen pohjiin kiinnittyvät eliöt lisäävät
pohjan karkeutta ja hidastavat laivojen kulkunopeutta, sekä lisäävät polttoaineenkulutusta.
Antifouling-maalit sisälsivät maailmalla tehoaineina pääasiassa TBT:tä ja TPT:tä (Champ &
Seligman 1996), joiden todettiin olevan hyvin tehokkaita mm. merirokkoa, rihmaleviä ja muita
kiinnittyviä eliöitä vastaan (Champ & Seligman 1996; Terlizzi ym. 2001). Suomessa käytettiin
myös kuparipohjaisia tehoaineita (Ylä-Mononen 1989). Maalien teho perustui tinayhdisteiden
jatkuvaan liukenemiseen maalista laivoja ympäröivään veteen ja näin muodostaen ohuen, mutta
hyvin tinapitoisen kalvon laivan ympärille (Hoch 2001; Thouvenin ym. 2002). On arvioitu, että
TBT:tä ja TPT:tä liukeni maaleista noin 4 μg cm-2 d-1, joka vastaa 50–100 kg vuotuista päästöä
yhden tavanomaisen rahtilaivan rungosta (Ympäristöministeriö 2007). Itämeren olosuhteissa
pehmeät antifouling-maalit voivat irrota myös jäiden vaikutuksesta hippuina väylille ja satamiin.
Suurin osa orgaanisista tinayhdisteistä on sitoutuneena savipartikkeleihin ja orgaaniseen aineeseen
(Donard & Weber 1985; Schebek ym. 1991; Berg ym. 2001). Lisäksi orgaanisten tinayhdisteiden on
todettu hajoavan sedimenteissä hyvin hitaasti (Astruc ym. 1990). Orgaanisten tinayhdisteiden
pitoisuudet Itämeren sedimenteissä vaihtelevat suuresti alueittain, mutta pitoisuudet ovat yleisesti
korkeimmat rannikon lähistöllä, erityisesti satamien ja telakoiden edustoilla (mm. Senthilkumar ym.
1999; Biselli ym. 2000; Faladysz ym. 2006).
Tämän
selvityksen tarkoituksena
oli
määrittää
kattavalla
sedimenttinäytteenotolla
organotinayhdisteiden horisontaalinen sekä vertikaalinen levinneisyys alueilla, jotka on aiemmin
todettu pilaantuneiksi. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin alueeseen, joka aiemmassa
selvityksessä (kaksi näytettä) ylitti 2 000 µg kg-1 kuiva-aineessa pitoisuuden, joka ylittää 10kertaisesti meriläjityksille määritetyn kansallisen raja-arvon (Ympäristöministeriö 2004). Toisessa
vaiheessa käsiteltiin muita alueen näytteitä harkinnan mukaan. Orgaanisten tinayhdisteiden lisäksi
aiemmin pahiten pilaantuneelta alueelta tutkittiin myös raskasmetallien pitoisuuksia.
Sedimenttinäytteet otettiin syksyllä 2008. Osasta näytepisteitä otettiin näytteitä useammasta
sedimentin kerroksesta, jonka perusteella voitiin määrittää pilaantuneen sedimenttikerroksen
paksuus. Koska näytteenottoverkosto oli hyvin tiheä, voitiin selvittää organotinayhdisteiden
horisontaalinen levinneisyys, sekä arvioida pilaantuneen massan tilavuus. Pilaantuneiden massojen
tilavuuden
määrittäminen
on
ensisijaisen
tärkeää
arvioitaessa
massojen
jatkokäsittelymahdollisuuksia.
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2 TUTKIMUSALUE JA MENETELMÄT
2.1 Näytteenotto
Sedimenttinäytteitä otettiin yhteensä 121 näytepisteeltä Naantalin edustan merialueelta (kuva 1).
Vertikaalinäytteitä otettiin yhteensä 90 näytepisteeltä, jonka lisäksi 31 näytepisteeltä otettiin pelkkä
pintanäyte. Yhteensä näytteitä otettiin 298 kappaletta. Näytteiden lukumäärä oli Korjaustelakan
edustalla pinta-alaan nähden suuri, jolla pyrittiin minimoimaan näytteenottoon liittyvät
epävarmuustekijät. Näytteet analysoitiin kattavasti Korjaustelakan alueelta.

Kuva 1. Sedimenttinäytteitä otettiin yhteensä 121 näytepisteeltä (mustat ja punaiset pisteet) Naantalin edustalta. Vain
punaisilla pisteillä merkitty näytepisteet analysoitiin (79 näytepistettä).

Sedimenttinäytteenotto suoritettiin 29.10.–6.11.2008 ns. Niemistö-tyyppisellä painovoimakairalla.
Näytteenottoputkesta näyte kerättiin puhtaisiin lasiastioihin, jotka siirrettiin välittömästi valolta ja
lämmönvaihteluilta suojaan kylmälaukkuun. Näytteet kuljetettiin kylmälaukussa pakkaseen (-20
o
C), josta ne kuljetettiin pakastettuina analyysit tehneeseen laboratorioon.
Vertikaalinäytteet pyrittiin ottamaan 0–5 cm, 5–20 cm sekä 20–50 cm kerroksista. Kaikilta pisteiltä
ei pohjan tyypin vuoksi saanut kaikkia näytteitä. Pintanäytteet pyrittiin ottamaan 0–5 cm
kerroksesta.
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2.2 Analyysit
Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin 25 näytepisteeltä (yht. 69 näytettä) organotinapitoisuudet
(mono-, di- ja tributyylitina sekä trifenyylitina), sekä hehkutushäviöt ja kuiva-ainepitoisuudet.
Ensimmäisessä
vaiheessa
15
näytepisteeltä
selvitettiin
lisäksi
pintanäytteiden
raskasmetallipitoisuudet. Toisessa vaiheessa analysoitiin organotinapitoisuus, hehkutushäviö ja
kuiva-ainepitoisuus 26 näytepisteeltä (yht. 42 näytettä). Kolmannessa vaiheessa selvitettiin
organotinapitoisuus, hehkutushäviö ja kuiva-ainepitoisuus 16 näytepisteeltä (yht. 36 näytettä).
Viimeisessä vaiheessa pilaantunut alue rajattiin vielä tarkemmin analysoimalla organotinapitoisuus,
hehkutushäviö ja kuiva-ainepitoisuus 12 näytepisteeltä (yht. 12 näytettä).
Kaiken kaikkiaan organotinapitoisuus, hehkutushäviö ja kuiva-ainepitoisuus selvitettiin 79
näytepisteeltä yhteensä 159 näytteestä (65 % kaikista näytepisteistä, 53 % kaikista näytteistä).
Kaikki analyysit tehtiin Ramboll-Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa, joka on Finasakkreditoitu testauslaboratorio (T191, EN ISO/IEC 17025:2005).

2.3 Tulosten tulkinta
2.3.1 Pitoisuuksien normalisointi
Orgaaniset yhdisteet:
Kaikissa tulosten tulkinnoissa käytettiin organotinapitoisuuksia, jotka oli korjattu
standardisedimentin pitoisuuksiksi (normalisoitu). Pitoisuudet normalisoitiin ympäristöministeriön
Ruoppaus- ja läjitysohjeen (2004) mukaisesti hehkutushäviön avulla käyttämällä seuraavaa kaavaa:
10
Cnorm. = C × –––––––––––––––––
orgaaninen aines
, missä
Cnorm.
C
orgaaninen aines

=
=
=

normalisoitu pitoisuus (kuiva-aineessa)
mitattu pitoisuus (kuiva-aineessa)
mitattu orgaanisen aineen pitoisuus (% kuivapainosta) (min. 2%, maks. 30%). Kaavassa
orgaanisella
aineella
tarkoitetaan
hehkutushäviönä saatua arvoa.
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Raskasmetallit:
Metallien normalisointi standardisedimentin pitoisuuksiksi suoritettiin Ruoppaus- ja läjitysohjeen
(2004) mukaisesti käyttämällä seuraavaa kaavaa:
(a + b × 25 + c × 10)
Cnorm. = C × –––––––––––––––––––––––––––––––––
(a + b × savi + c × orgaaninen aines)
, missä
Cnorm.
C
savi
orgaaninen aines

=
=
=
=

normalisoitu pitoisuus (kuiva-aineessa)
mitattu pitoisuus (kuiva-aineessa)
saven osuus (% kuiva-painosta)
mitattu orgaanisen aineen pitoisuus (% kuivapainosta) (maks. 30%). Kaavassa orgaanisella
aineella tarkoitetaan hehkutushäviönä saatua
arvoa.

vakiot a, b ja c
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

a
15
0,4
50
15
0,2
10
50
50

b
0,4
0,007
2
0,6
0,0034
1
1
3

c
0,4
0,021
0
0,6
0,0017
0
1
1,5
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2.3.2 Alueellinen levinneisyys ja vertikaalijakauma
Organotinayhdisteiden alueellinen levinneisyys mallinnettiin käyttämällä ns. kriging-menetelmää
(ks. esim. Suutari ym. 1999). Mallissa käytettiin kunkin näytepisteen korkeinta pitoisuutta mikäli
näytepisteeltä oli useampia vertikaalinäytteitä. Käytännössä pitoisuus oli kuitenkin korkein lähellä
sedimentin pintaa; joko 0–5 cm näytteessä tai 5–20 cm kerroksessa. Mallin avulla selvitettiin alue,
jolla pitoisuus ylitti halutun raja-arvon (200, 1 000 tai 2 000 µg kg-1 kuiva-aineessa).
Vertikaalijakaumassa pitoisuuden jakauma muodostettiin antamalla mitattu pitoisuus näytteen
keskisyvyydelle (0–5 cm: 2,5 cm, 5–20 cm: 12,5 cm ja 20–50 cm: 35 cm). Keskisyvyyksien välillä
pitoisuuden oletettiin muuttuvan lineaarisesti (esimerkki alla, kuva 2). Myös vertikaalijakaumien
avulla selvitettyjen pilaantuneiden kerrosten paksuudet sijoitettiin kriging-malliin, jolloin yhdessä
alueellisen levinneisyyden kanssa voitiin pilaantuneen massan kokonaistilavuus arvioida.

Kuva 2. Esimerkki pitoisuuden oletetusta muutoksesta syvyyden mukaan. Vertikaalinäytteiden
0–5 cm, 5–20 cm ja 20–50 cm pitoisuudet ovat 1 000, 950 ja 200. Kyseiset pitoisuudet sijoitetaan
kunkin vertikaalinäytteen keskisyvyyteen (2,5 cm, 12,5 cm ja 35 cm). Mitatut pitoisuudet on esitetty
rastein. Pitoisuuden oletetaan muuttuvan pisteiden välillä lineaarisesti (punainen katkoviiva). Näin ollen
pitoisuus 500 oletetaan saavutettavan n. 25 cm syvyydessä ja pitoisuuden oletetaan laskevan nollaan n.
40 cm syvyydessä.

2.4 Käsittelymahdollisuuksien arviointi
Pilaantuneiden sedimenttien käsittelymahdollisuuksista tehtiin kirjallisuuskatsaus ja pohdittiin eri
menetelmien soveltuvuutta tutkitulla alueella. Lisäksi selvitettiin maastokäynnein ja erilaisin
paikkatietosovelluksin käsittelymahdollisuuksien toteutusvaihtoehtoja.
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3 TULOKSET
3.1 Pilaantuneisuuden laajuus
3.1.1 Alueellinen levinneisyys
Orgaaniset tinayhdisteet:
TBT:n ja TPT:n alueellinen levinneisyys selvitettiin sijoittamalla kunkin näytepisteen
summapitoisuus kartalle ja mallintamalla levinneisyys kriging-menetelmää apuna käyttäen.
Levinneisyys on esitetty kuvassa 3. Tuloksista käy selvästi ilmi korjaustelakan edustan ympäröivää
aluetta syvemmäksi ruopattu pilaantunut alue, sekä hieman pienempialaiset pilaantuneet alueet
Naantalin sataman edustalla ja Nesteen laituri 1:n pohjoispuolella. Nesteen edustalla laiturien 1 ja 2
välillä ei tässä selvityksessä havaittu orgaanisia tinayhdisteitä.

Kuva 3. TBT:n ja TPT:n normalisoidun summapitoisuuden alueellinen levinneisyys Naantalin edustan sedimenteissä.
Ympäristöstään selvästi erottuvat alueet ovat korjaustelakan edustalla ja Naantalin sataman edusta (kellertävät ja
punertavat alueet) sekä Nesteen edustalla (sinertävä alue). Huomaa, että väriasteikko on logaritminen (ln). Käytännössä
punertavalla alueella pitoisuus on yli 2 000 µg kg-1, kellertävällä alueella yli 200 µg kg-1 ja sinertävällä alueella alle 20
µg kg-1.
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Pilaantuneiden alueiden pinta-ala laskettiin mallinnuksen perusteella. Laskelmissa käytettiin
erilaisia pitoisuuksien raja-arvoja, jotta voidaan nähdä kuinka raja-arvojen muutokset vaikuttavat
pilaantuneen alueen pinta-aloihin. Eri raja-arvoilla laskettuja pinta-aloja on esitetty taulukossa 1.
Tuloksista selviää, että mikäli raja-arvoksi asetetaan 2 000 µg kg-1, niin pilaantuneiden alueiden
yhteispinta-alaksi tulee noin 109 000 m2. Mikäli raja-arvon puolittaa, pinta-ala kasvaa noin 160 000
m2:iin ja mikäli raja-arvoksi asetetaan 200 µg kg-1, niin pinta-ala on lähes 500 000 m2. Taulukon 1
pinta-alalaskuissa ei ole otettu huomioon Ajonpään koillis- ja itäpuoleista pilaantunutta aluetta, sillä
kyseinen alue on aivan selvityksen reuna-alueella ja luvut siten epävarmoja. Mainittakoon
kuitenkin, että Ajonpään alueella TBT:n ja TPT:n summapitoisuus oli maksimissaan 285 µg kg-1 ja
yli 200 µg kg-1 pitoisuus ylittyi selvitysalueella arviolta 130 000 m2.
Taulukko 1. Kriging-mallinnuksen avulla laskettuja orgaanisilla tinayhdisteillä pilaantuneiden alueiden pinta-aloja
Naantalin edustalla. Laskelmistä käy ilmi esimerkiksi se, että mikäli pilaantuneisuuden raja-arvon vaihtaa 2000 µg kg-1
tasosta tasoon 200 µg kg-1, niin pilaantunut alue kasvaa 4,5-kertaiseksi.

Σ TBT, TPT
(µg kg-1 ka, norm.)
200

Alue

pinta-ala
(m2)

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

463 692
32 107
2 428
498 228

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

157 437
3 959
0
161 396

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

107 603
1 172
0
108 775

1 000

2 000

Raskametallit:
Raskasmetallien pitoisuuksista ei tehty vastaavaa levinneisyysmallia kuin orgaanisista
tinayhdisteistä, koska kaikki raskasmetallimääritykset tehtiin varsin suppealta alueelta
korjaustelakan edustalta (kuva 4). Raskasmetallimääritykset tehtiin vain pintasedimentistä (0–5
cm). Tulokset on esitetty taulukossa 2. Tuloksista voi havaita, että kromin, kuparin, lyijyn, nikkelin
sekä sinkin pitoisuudet ylittävät alueella yleisesti ympäristöministeriön Ruoppaus- ja läjitysohjeen
(2004) esittämän tason I. Erityisesti kuparin ja nikkelin pitoisuudet ovat korkeita; noin puolet
näytteistä ylittää jopa tason II. Tason II ylittävät pitoisuudet ovat näytepisteiltä, jotka ovat
lähimpänä telakka-allasta.
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Kuva 4. Raskasmetallimääritykset tehtiin korjaustelakan edustalta 15 pintanäytteestä.

Taulukko 2. Naantalin edustan sedimenttien raskasmetallimääritysten tulokset. Tulokset ovat normalisoituja ja esitetty
kuiva-ainetta kohden. Lihavoitu arvo ylittää ympäristöministeriön Ruoppaus- ja läjitysohjeessa (2004) esitetyn tason I
ja lihavoitu sekä alleviivattu arvo ylittää tason II.

Näytepiste
RM61
RM62
RM63
RM64
RM75
RM76
RM77
RM78
RM79
RM81
RM82
RM94
RM95
RM96
RM98
Taso I
Taso 2

Arseeni Kadmium
(mg kg-1) (mg kg-1)
0,4
19
7
0,0
7
0,4
14
0,5
8
0,3
10
0,4
14
0,5
13
0,4
13
0,3
12
0,4
14
0,5
13
0,4
13
0,3
13
0,3
10
0,0
15
0,5
60
2,5

Kromi
(mg kg-1)
65
45
83
110
110
94
120
94
120
110
110
94
100
81
79
65
270

Kupari
(mg kg-1)
51
38
123
148
305
182
170
93
57
211
159
103
61
64
40
50
90

Lyijy
(mg kg-1)
28
22
61
56
50
34
92
44
29
41
114
47
69
40
21
40
200

Nikkeli
(mg kg-1)
44
26
54
71
74
62
70
52
60
72
69
59
55
48
45
45
60

Sinkki
(mg kg-1)
155
96
236
300
317
250
270
228
208
300
280
239
176
177
144
170
500
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3.1.2 Vertikaalijakauma ja pilaantuneen sedimentin määrä
Orgaaniset tinayhdisteet:
Syvyyssuunnassa TBT:n ja TPT:n pitoisuuden muutos arvioitiin vertikaalinäytteiden avulla.
Arvojen oletettiin muuttuvan saman näytepisteen vertikaalinäytteiden välillä lineaarisesti.
Pitoisuuden muutosten perusteella kullekin näytepisteellä voitiin laskea syvyys, jossa haluttu rajaarvo saavutetaan. Tämä syvyys on pilaantuneen sedimenttikerroksen paksuus, jota käytettiin
myöhemmässä mallintamisessa. Vertikaalinäytteiden lisäksi mallinnuksessa käytettiin myös niitä
pintasedimenttinäytteitä, joilla raja-arvo ei ylittynyt.
Kuten alueellisessa levinneisyydessäkin, pilaantuneen sedimenttikerroksen paksuus mallinnettiin
kriging-menetelmällä. Syvyysmallin ja mallinnetun alueellisen levinneisyyden perusteella voitiin
laskea pilaantuneen sedimentin tilavuus. Laskelmissa käytettiin erilaisia raja-arvoja, joiden avulla
voitiin nähdä miten muutokset raja-arvossa vaikuttaa pilaantuneen sedimentin tilavuuteen. Tulokset
tilavuuslaskelmista on esitetty taulukossa 3. Tulosten perusteella sedimenttiä, jonka pitoisuus on yli
200 µg kg-1, löytyy tutkitulta alueelta noin 63 500 kuutiometriä, pitoisuuden 1 000 µg kg-1 ylittävää
sedimenttiä on alueella n. 21 700 m3 ja 2 000 µg kg-1 pitoisuuden ylittävää sedimenttiä 15 400 m3.
Taulukon 3 tilavuuslaskelmissa ei ole huomioitu Ajonpään koillis- ja itäpuoleista aluetta, kuten ei
tehty pinta-alalaskelmissakaan. Kyseisellä alueella 200 µg kg-1 pitoisuuden ylittävää sedimenttiä oli
arvioiden mukaan n. 33 000 m3.

Taulukko 3. Kriging-mallinnuksen avulla laskettuja orgaanisilla tinayhdisteillä pilaantuneen sedimentin tilavuuksia
Naantalin edustalla. Taulukossa vertailun vuoksi eri raja-arvoja TBT:n ja TPT:n summapitoisuudelle.

Σ TBT, TPT
(µg kg-1 ka, norm.)
200

Alue

tilavuus
(m3)

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

59 932
3 161
436
63 529

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

21 394
323
0
21 717

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

15 354
90
0
15 445

1 000

2 000
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Mikäli tilavuuslaskelmissa käytetään kriging-menetelmän sijaan kunkin ympäristöstään selvästi
eroavan alueen (telakka, satama ja Nesteen edusta) syvimmälle pilaantuneen näytepisteen
paksuutta, sedimentin tilavuus kasvaa runsaasti taulukossa 3 esitetyistä arvoista. Näillä
”vakiopaksuuden” avulla laskettuja tilavuuksia eri raja-arvoilla on esitetty taulukossa 4.
Taulukoiden 3 ja 4 tilavuuslaskelmia tarkasteltaessa voidaan nähdä, että vakiopaksuutta käyttäen
pilaantuneen sedimentin tilavuus on jopa 3-kertainen verrattuna kriging-menetelmää apuna käyttäen
laskettuihin ”teoreettisiin” tilavuuksiin. Ajonpään koillis- ja itäpuoleisella alueella 200 µg kg-1
pitoisuuden ylittävää sedimenttiä oli ”vakiopaksuuden” avulla laskettuna n. 42 600 m3.

Taulukko 4. Orgaanisilla tinayhdisteillä pilaantuneen sedimentin tilavuuksia Naantalin edustalla. Tilavuuslaskelmissa
käytetyt syvyydet ovat kunkin alueen syvimmälle pilaantuneen näytepisteen paksuuksia.

Σ TBT, TPT
(µg kg-1 ka, norm.)
200

Alue

maks. syvyys
(cm)

alueen pinta-ala
(m2)

tilavuus
(m3)

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

45,0
21,0
22,0

463 692
32 107
2 428

203 454
6 369
534
210 357

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

41,5
11,0
0

157 437
3 959
0

65 336
435
0
65 772

telakan edusta
Naantalin sataman edusta
Nesteen edusta
yhteensä

37,5
9,0
0

107 603
1 172
0

40 351
105
0
40 457

1 000

2 000
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3.2 Käsittelymahdollisuuksien arviointi
Sedimenteille ei ole määritetty raja-arvoa orgaanisten tinayhdisteiden osalta mikäli sedimenttiin ei
kajota esimerkiksi ruoppaamalla. Ruoppaus- ja läjitysohjeen (ympäristöministeriö 2004) raja-arvot
koskevat vain ruopattuja ja läjitettäviä massoja. Mikäli alueella ei tehdä ruoppauksia, ei ole
myöskään mitään lainsäädännöllisiä velvoitteita sedimenttien kunnostamiseen.
Koska sedimenteille ei ole ympäristönlaatunormeja, olisikin erilaisten riskianalyysien avulla
arvioitava mahdollisten kunnostusruoppausten tarve. Mikäli riskianalyysien perusteella
kunnostusruoppaus katsotaan tarpeelliseksi, on seuraavaksi arvioitava erilaisia pilaantuneen
sedimentin käsittelymahdollisuuksia. Orgaanisilla tinayhdisteillä pilaantuneiden sedimenttien
käsittelymahdollisuuksia on aiemmin arvioitu mm. VTT:n TBT-BATman -hankkeen
taustaraportissa (Vahanne ym. 2007), sekä laajassa belgialaisessa TBT Clean –projektissa (ks. esim
Goethals & Pieters 2005 ja Pensaert ym. 2005).
Mikäli ruoppauksille jatkossa syntyy tarvetta, on seuraavassa esimerkinomaisesti esitelty eri
käsittelyvaihtoehtoja. Käsittelymahdollisuudet jaettu kahteen osaan: 1. meriläjityskelpoisten
sedimenttien käsittely ja 2. meriläjityskelvottomien sedimenttien käsittely. Läjityskelpoisuus on
määritelty Ruoppaus- ja läjitysohjeen (ympäristöministeriö 2004) mukaisesti. Ohjeen mukaan
sedimenttien, joiden TBT:n ja TPT:n summapitoisuus on alle 3 µg kg-1, saa läjittää mereen
sellaisenaan, mutta pitoisuuden ylittäessä 200 µg kg-1 sedimenttiä ei saa läjittää mereen lainkaan.
Kyseisten pitoisuuksien väliin jäävän ns. ”harmaan alueen” sedimenttien läjityskelpoisuus
tarkastellaan tapauskohtaisesti. Poikkeuksen edellä mainittuihin tasoihin antaa korkeimman
hallinto-oikeuden päätös (31.12.2005, taltio nro 3692), jonka mukaan osassa pohjoista
Saaristomerta meriläjityskelvottomuuden raja on 150 μg kg-1.

3.2.1 Meriläjityskelpoisten sedimenttien sijoittaminen
Mikäli sedimentti todetaan meriläjityskelpoiseksi, voidaan se sijoittaa meriympäristöön.
Sijoittamisessa (läjittämisessä) on kuitenkin huomioitava, ettei läjittäminen häiritse tai vaikeuta
meren oikeutettua käyttöä (esim. ammattikalastus) tai aiheuta ei-toivottuja ympäristöllisiä
seuraamuksia meriympäristölle. Meriläjitys voidaan suorittaa esim. seuraaville alueille:
1) luonnollinen syvänne (sedimentaatioalue)
2) kaivettu tai louhittu sijoituspaikka
3) muu merenpohja
Meriläjityksen etuina voidaan pitää (suhteellista) edullisuutta sekä vähäisiä maisemallisia haittoja.
Haittapuolena meriläjityksessä on kuitenkin veden samentuminen läjitysalueella.
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3.2.2 Meriläjityskelvottomien sedimenttien käsittely
Meriläjityskelvottomia sedimenttejä ei voida läjittää mereen sellaisenaan. Tällaiset sedimentit on
joko eristettävä meriympäristöstä tai poistettava meriympäristöstä kokonaan.
Meriympäristöstä eristäminen
Meriympäristöstä eristämisellä tarkoitetaan tässä menetelmiä, joissa pilaantunut sedimentti
eristetään niin, että siitä ei ole haitallisia vaikutuksia meriympäristöön. Eristäminen voidaan
suorittaa esim. seuraavin menetelmin:
1) Peittäminen ruoppaamatta
2) Peittäminen ruoppauksen ja meriläjityksen jälkeen
3) Eristäminen geotekstiilein ja läjitys merialueelle
a. läjittäminen sellaisenaan
b. peittäminen puhtaalla aineksella
Yksinkertaisimmillaan pilaantuneet sedimentit saadaan eristettyä meriympäristöstä peittämällä ne
puhtaalla sedimentillä. Tällöin ei pilaantunutta sedimenttiä ruopata lainkaan, joten varsinaisilla
ruoppauskohteilla tämä menetelmä ei toimi. Mikäli pilaantunutta sedimenttiä aletaan ruopata,
pilaantuneiden ruoppausmassojen eristäminen onnistuu parhaiten syvänteissä, joissa tapahtuu
luonnollista sedimentaatiota. Mikäli syvänteen olosuhteet sen sallivat, sedimenttiä ei välttämättä ole
tarpeen peittää läjityksen jälkeen. Eristämistä voidaan tarpeen tullen tehostaa peittämällä
pilaantunut sedimentti puhtaalla aineksella. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että virtaukset eivät
huuhtele eristävää kerrosta pois ja ettei pilaantunut sedimentti sekoitu peittävän sedimentin kanssa.
Tehokkain eristysmenetelmä merialuilla on erilaiset geotekstiilit. Pilaantunut sedimentti sijoitetaan
geotekstiileistä valmistettuihin putkiin (”geotuubeihin”) ja suljetut geotuubit sijoitetaan
läjitysalueelle. Eristämistä ja mahdollisia vuotoja varten geotuubit voidaan vielä peittää puhtaalla
aineksella.
Eristämisen ympäristönäkökulmasta tärkein etu on se, että pilaantunut sedimentti saadaan eristettyä
muusta meriympäristöstä. Erityisesti geotekstiileillä pilaantunut sedimentti saadaan eristettyä
tehokkaasti. Lisäksi eristämisen etuina voidaan pitää mm. sitä, että maisemalliset haitat ovat hyvin
pieniä. Haittapuolina eristämistekniikoissa kuitenkin on veden samentuminen läjitysalueella ja se,
että monet eristystekniikoista vaativat erikoistekniikoita (pois lukien ruoppaamatta peittäminen).
Eristämisen haittapuolena voidaan pitää myös sitä, että haitta-aineita ei poisteta pilaantuneesta
sedimentistä ja on riski niiden liukenemiseen ja kulkeutumiseen. Ilman geotekstiilejä suoritettavassa
eristämisessä on myös riski peitettävän ja peittosedimentin sekoittumisesta ja haitta-aineiden
kulkeutumisesta virtausten mukana. Geotekstiileillä eristämisessä on vastaavat riskit mikäli tekstiili
repeytyy, erityisesti läjityksen aikana.

12

Meriympäristöstä poistaminen
Meriympäristöstä poistamisella tarkoitetaan tässä selvityksessä niitä menetelmiä, joissa pilaantunut
sedimentti poistetaan ruoppaamalla ja sijoitetaan maalle. Maalle sijoittamisella tarkoitetaan myös
tekniikoita, joissa pilaantunut massa sijoitetaan merestä eristettyihin altaisiin tai joissa sedimentti
käsitellään haitattomammaksi. Meriympäristöstä poistamisessa voidaan käyttää esim. seuraavia
menetelmiä:
1) Allasläjitys
a. läjittäminen sellaisenaan
b. peittäminen puhtaalla aineksella
c. stabilointi
2) Kaatopaikkaläjitys
a. läjittäminen sellaisenaan
b. peittäminen puhtaalla aineksella
c. stabilointi
d. eristäminen geotekstiilein
3) Jatkokäsittely
a. luontainen hajoaminen
b. biologinen käsittely
c. lämpökäsittely
d. poltto
e. kemiallinen pesu
f. kemiallinen ja sähkökemiallinen hapettaminen
Kaikissa poistamistekniikoissa on etuna se, että pilaantunut sedimentti saadaan poistettua ja sitä
myöden eristettyä meriympäristöstä lopullisesti. Lisäksi pilaantunut sedimentti saadaan helpommin
hyödynnettyä esim. täytemaana. Merestä poistettua sedimenttiä on myös helpompi käsitellä maalla
kuin merellä. Allasläjityksessä voidaan sijoittamisen lisäksi sedimenttiä myös stabiloida, joka
ehkäisee haitta-aineiden huuhtoutumista takaisin meriympäristöön. Lisäksi stabilointi edesauttaa
altaan myöhempää mahdollista peittämistä esim. satamakentäksi (ks. esim. Autiola 2009).
Maaläjityksen maisemallisia haittoja voidaan välttää läjitysalueen valinnalla ja maisemoinnilla.
Kasvien avulla maisemointi edistää (tietyin varauksin) myös haitallisten aineiden hajoamista
haitattomampiin muotoihin. Erilaisin jatkokäsittelytekniikoin haitta-aineet saadaan poistettua
ruopatusta sedimentistä lähes täydellisesti.
Pilaantuneiden sedimenttien poistamisessa haittapuolina on erityisesti se, että ne ovat työläitä.
Lisäksi sedimenttiä joudutaan usein kuljettamaan sekä meri- että maateitse pitkiäkin matkoja.
Allasläjitykset voidaan suorittaa rantavyöhykkeelle, jolloin maakuljetusten tarve vähenee, mutta
allasläjityksen haittoina on mm. massan hidas kokoonpuristuminen. Allasläjitys vaatii myös
stabilointia tms. tekniikkaa, jotta alue saadaan riittävän kantavaksi esim. satamakenttää varten.
Rantavyöhykkeelle tehdyn altaan sedimentistä ei myöskään poisteta haitta-aineita, joten riski niiden
liukenemiseen ja kulkeutumiseen takaisin meriympäristöön on olemassa. Liukenemisen ja
kulkeutumisen riski saattaa lisäksi lisääntyä mm. stabiloinnin, massan kuivumisen ja hapettumisen
vuoksi. Kaatopaikkaläjityksessä on vastaavat ongelmat liukenemisen ja kulkeutumisen kanssa kuin
allasläjityksessäkin, mutta riski on jopa suurempi, mikäli kaatopaikkaläjitystä ei suoriteta sitä varten
tehtyihin eristettyihin altaisiin. Kaatopaikkaläjitys vaatiikin usein jonkinlaisen eristämisen
ympäristöstä. Kaatopaikkaläjityksessä ovat pilaantuneen massan (suuri vesipitoisuus) vuotoriskit
melko suuret kuljetuksesta lähtien prosessin loppuun asti.
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Maaläjityksessä haitta-aineiden hajoamista voidaan tehostaa biologisin menetelmin, kuten kasvien
ja/tai mikrobien avulla, mutta näistä biologisista käsittelyistä ei ole kokemuksia muuten kuin
pienimuotoisilta aloilta. Biologinen käsittely ei myöskään sovellu voimakkaasti pilaantuneiden
sedimenttien käsittelemiseen. Biologinen käsittely ja haitta-aineiden luontainen hajoaminen ovat
lisäksi hyvin hitaita prosesseja. Laitosympäristössä suoritettavilla käsittelytekniikoilla
(lämpökäsittely, poltto, pesu ja hapettaminen) haitta-aineet saadaan poistettua sedimentistä
tehokkaasti, mutta tekniikka on hyvin hintavaa. Laitoksissa suoritetut tekniikat soveltuvat vain
pienimuotoisille massamäärille, eikä niistä ole juurikaan laajamittaisia kokemuksia. Lähes kaikissa
tekniikoissa joissa haitta-aineita pyritään hajottamaan, on usein haittapuolena myös
raskasmetallijäämät.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Pilaantuneen alueen pinta-ala
Naantalin edustalla pahiten orgaanisilla tinayhdisteillä pilaantuneita alueita on korjaustelakan ja
Naantalin sataman edustoilla. Tämän selvityksen tulosten perusteella alueet näyttävät olevan
erilliset. Korjaustelakan edustalta otettujen näytteiden perusteella myös raskasmetallien (Cr, Cu, Pb,
Ni ja Zn) osalta sedimentti on pilaantunut, osittain voimakkaastikin. Raskasmetallimäärityksiä ei
tehty muilta alueilta, joten niiden levinneisyydestä ei ole tietoa. Alueen historia selittää suurelta osin
pahiten pilaantuneiden alueiden pitoisuudet, sillä aiemmin laivoissa käytetyt pohjamaalit sisälsivät
runsaasti orgaanisia tinayhdisteitä. Laivojen seistyä satamassa tai laivojen pohjia puhdistettaessa
tinayhdisteitä on kertynyt näille alueille runsaammin kuin muille alueille. Tinayhdisteiden
leviäminen laajemmalle alueelle selittyy sedimentin liikkumisella merivirtojen mukana, sekä
yhdisteiden liukenemisella laivojen pohjista laivaväylien varsille (Peltonen J. 2008). Koko
Saaristomerta tarkasteltaessa myös ruoppausmassojen läjittäminen on levittänyt pilaantuneita
sedimenttejä. Nesteen edustan "puhtaalla" alueella on suoritettu ruoppauksia v. 1999 ja v. 2004,
jolloin TBT-pohjaisten antifoulingmaalien myynti ja käyttö on jo vähentynyt. Osa havainnoista
selittynee myös potkurivirroilla, jotka ovat liikuttaneet pilaantuneen sedimentin toisaalle ja
paljastaneet puhtaan sedimentin alta.
Mikäli organotinayhdisteillä pilaantuneen sedimentin raja-arvoksi asettaa 2 000 µg kg-1, niin
pilaantuneita alueita esiintyy Naantalin edustalla n. 11 hehtaaria. Pinta-ala kasvaa kuitenkin 4,5kertaiseksi (49,8 ha) mikäli raja-arvon asettaa tasolle 200 µg kg-1. Orgaanisten tinayhdisteiden
pitoisuus vaikuttaa mallin mukaan kasvavan myös kuljettaessa tutkitulta alueelta kaakkoon, kohti
Viheriäistenaukkoa.
Pitoisuuden (mallinnettu) kasvu Viheriäistenaukkoa kohden saattaa johtua siitä, että tutkimuksen
kaakkoisin näyte oli voimakkaammin organotinayhdisteillä pilaantunut kuin muut tutkimusalueen
itä-kaakkoisella reunalla olleet näytteet. Kyseisellä näytepisteellä veden syvyys oli 30 m eli
suurempi kuin muilla tutkituilla näytepisteillä, joten alueelle on saattanut sedimentoitua muualta
kulkeutunutta organotinapitoista sedimenttiä. Toiseksi lähin voimakkaasti pilaantunut alue on
kuitenkin yli 3 km:n päässä Pansion sotasataman edustalla. Kuvassa 5 on esitetty mallinnettu
organotinapitoisuus pohjoisella Saaristomerellä, johon on otettu huomioon vain vuonna 2005 ja sen
jälkeen otetut velvoitetarkkailujen ym. alueella tehtyjen tutkimusten sedimenttinäytteet. Kuvaa
tarkastellessa on huomioitava, että tutkitut näytteet painottuvat voimakkaasti pohjoiselle Airistolle.
Kuvassa on käytetty 181 näytteen organotinapitoisuutta, joista vain n. 50 on Luonnonmaa-Ruissalo
–linjan eteläpuolelta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin 159 näytettä, muut arvot ovat aiemmista
tutkimuksista.
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Kuva 5. Kriging-menetelmällä mallinnettu organotinayhdisteiden pitoisuus pohjoisella Saaristomerellä. Malliin otettu
mukaan vain vuonna 2005 ja sen jälkeen otetut sedimenttinäytteet. Huomaa, että väriasteikko on logaritminen (ln).
Kuvaa tarkasteltaessa on myös huomioitava se, että lähes 3/4 mallin näytteistä on Luonnonmaa-Ruissalon –linjan
pohjoispuolelta.

Pilaantuneen sedimentin tilavuus
Organotinayhdisteillä pilaantuneen sedimentin tilavuudet laskettiin vain alueilta, jotka olivat
alueellisen mallinnuksen perusteella pahiten pilaantuneet, ts. korjaustelakan ja sataman edustat.
Pilaantuneen sedimentin kokonaismääräksi saatiin mallinnuksen mukaan n. 15 400 kuutiometriä,
kun pilaantuneisuuden raja-arvoksi annettiin 2 000 µg kg-1. Määrä moninkertaistuu kun raja-arvoksi
annetaan 200 µg kg-1; tällöin pilaantuneen sedimentin määrä on n. 63 500 m3. Tilavuudet ovat
etenkin ruoppausten kannalta teoreettisia, sillä mallissa pilaantuneen sedimenttikerroksen paksuus
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vaihtelee pienelläkin alueella runsaasti. Tämän vuoksi pilaantuneen sedimentin tilavuus laskettiin
myös siten, että kummallakin erillisellä alueella (telakan edusta ja sataman edusta) laskettiin
tilavuudet alueen syvimmälle pilaantuneen näytepisteen mukaan. Tällä laskentamenetelmällä 2 000
µg kg-1 pitoisuuden ylittäviä sedimenttejä löytyi alueelta n. 40 000 m3 ja 200 µg kg-1 ylittäviä
sedimenttejä yli 200 000 m3. Mikäli pilaantuneita alueita aletaan (kunnostus)ruoppaamaan, onkin
hyvin tarkkaan pohdittava mihin pilaantuneisuuden raja-arvo vedetään, kuinka syvälle ruopataan ja
kuinka pieniin osa-alueisiin ruopattava alue jaetaan. Tarkalla suunnittelulla voidaan saada
merkittäviä säästöjä.

Mahdollisia käsittelymenetelmiä
Mikäli Naantalin edustan merialueen sedimenttejä aletaan ruopata, käsittelymahdollisuuksista
voitaneen heti hylätä sedimentin puhdistustekniikat (lämpökäsittely, poltto, pesu ja hapettaminen)
pilaantuneen sedimentin suuren määrän vuoksi. Kymmenien tai jopa satojen tuhansien kuutioiden
käsitteleminen laitosympäristössä on teknisestikin hyvin hankalaa ja kustannukset nousisivat
korkeiksi. Käsittelymahdollisuuksista jää jäljelle allas- ja kaatopaikkaläjitys, sekä meriympäristöstä
eristäminen. Allas- ja kaatopaikkaläjitystenkin ongelmana on sedimentin suuri määrä. Lähialueelta
ei löydy riittävän laajaa maa-aluetta, jolla läjityksen voi tehdä.
Myös allasläjitykselle on vaikea löytää riittävän suuria tarkoitukseen soveltuvia alueita. Pansiossa
stabiloitiin 88 000 m3 ruoppausmassaa ja stabilointialtaan pinta-ala oli noin 16 000 m2 (Autiola
2009). Mikäli Naantalin edustalta ruopataan kaikki 1 000 µg kg-1 pitoisuuden ylittävät sedimentit
syvimmälle pilaantuneen näytepisteen paksuudelta, sedimentin määrä on samaa suuruusluokkaa
(65 772 m3) kuin Pansiossa stabiloitu massamäärä. Pinta-alaltaan Pansion läjitysalue vastaa noin
korjaustelakan telakka-altaan pinta-alaa. Korjaustelakan eteläpuolella (ks. kuva 6a) on pieni lahti,
joka sopisi mahdollisesti allasläjitystä varten. Naantalin Luonnonmaan osayleiskaavan ehdotuksessa
(Naantalin kaupunki 2009) kyseinen alue rajoittuu suurelta osin alueeseen, joka on kaavoitettu
teollisuus- ja varastoalueeksi tai satama-alueeksi sekä osittain alueeseen, joka on kaavoitettu
venesatamaksi tai venevalkamaksi. Lahti on kuitenkin pinta-alaltaan (n. 5 000 m2) pieni, lähes
järviruo’osta umpeen kasvanut ja todennäköisesti myös syvyydeltään liian pieni kaiken
pilaantuneen sedimentin sijoittamiseen. Toinen mahdollinen alue, joka voisi soveltua
allasläjitykseen, löytyy Raisionlahden suulta, Viheriäisten ja Kukonpään alueelta (kuva 6b).
Kyseinen lahti on pinta-alaltaan (n. 25 000 m2) huomattavasti Pansion allasta suurempi, mutta
syvyydeltään lahti lienee kuitenkin Pansion allasta matalampi.
Pilaantuneen sedimentin meriläjitystä sellaisenaan ei voida harkita korkean haitta-ainepitoisuuden
vuoksi. Myöskään peittäminen ruoppaamatta ei tule kyseeseen, sillä aluetta jolla pilaantunut
sedimentti sijaitsee, ei voida madaltaa meriliikenteen turvallisuudenkaan vuoksi. Meriläjitys siten,
että pilaantunut sedimentti eristetään meriympäristöstä, on kuitenkin huomioon otettava vaihtoehto.
Läjitysalue olisi kuitenkin oltava riittävän syvä ja mielellään luonnollinen sedimentaatioalue, jolloin
voidaan varmistaa, että pilaantunut sedimentti ei pääse leviämään alueelta vaikka virtaukset
huuhtelisivat eristävän puhtaan aineksen pois, peittävä kerros sekoittuisi pilaantuneen sedimentin
kanssa tai jos eristäminen jostain muusta syystä epäonnistuu. Kuvassa 7 on esitetty mahdollinen
syvänne pohjoiselta Saaristomereltä, Airismaan edustalta. Syvänne on merikartan tietojen mukaan
n. 90 m syvä ja yli 60 metriä syvä alue on n. 2,7 milj. m2. Syvänteen se tilavuus joka on 60 metriä
tai syvemmällä on n. 32 milj. m3. Vastaavasti 70 metrin syvyistä aluetta on alueella 1,3 milj. m2 ja
tilavuus n. 12 milj. m3.
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Läjitettäessä pilaantunutta sedimenttiä on myös varmistettava, että pilaantunut sedimentti ei
samenna vettä ja kulkeudu läjitysalueen ulkopuolelle. Veden samentumista pilaantuneella
sedimentillä voidaan ehkäistä sijoittamalla ruopattu sedimentti geotekstiileistä valmistettuihin
geotuubeihin ja upottaa suljetut tuubit läjitysalueelle. Geotuubit voivat kuitenkin revetä läjitettäessä,
varsinkin syvälle läjitettäessä. Repeämisriskin vuoksi geotuubien läjitysalue olisikin oltava
verrattain matala tai tuubit on peitettävä puhtaalla aineksella läjityksen jälkeen.

Riskianalyysi
Ennen mahdollisia kunnostusruoppauksia on tarkkaan selvitettävä seuraukset ja saavutettavat
hyödyt tarkalla riskianalyysillä. Riskianalyysi on mittava prosessi, johon ei tässä selvityksessä voitu
tarkemmin paneutua.
Ruoppaamatta jättäminen saattaa nousta varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Orbis 2009 -tutkimuksen
(J. Salminen 2009) mukaan vain osa, 20-25 % organotinoista puolittuu noin vuoden kuluessa ja
loput hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Tutkimuksen mukaan saattaa olla niin, että hyvin hitaasti
hajoavista, huonosti biosaatavista organotinoista ei ole eliöstölle samassa määrin haittaa kuin hyvin
biosaatavista tehoaineista. Lisäksi ruoppaamatta jättäminen ei levitä sedimentissä olevia
organotinoja uusille alueille, eivätkä ne liukene uudelleen veteen käsittelyn aikana.
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a

b

Kuva 6. Ylempi kuva (a) esittää mahdollista paikkaa läjitysaltaalle, altaan pinta-ala on n. 5 000 m2. Alempi kuva (b)
esittää vaihtoehtoista allasläjityspaikkaa, altaan pinta-ala on n. 25 000 m2.
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Kuva 7. Merikarttaan (2005) perustuva syvyysmalli Airistolta, Airismaan edustalta. Kuvassa näkyvällä ruskealla
alueella syvyys on 60 metriä tai enemmän. Kyseisen alueen pinta-ala on n. 270 hehtaaria ja 60 m tai syvemmän alueen
tilavuus yli 30 milj. kuutiometriä.
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