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”Apua, maasta nousee jotain pahanhajuista vaahtoavaa 
valkoista töhnää!”

- pohjatutkimuskonsultin puhelinsoitto kesäkuu 2014



Alueen käyttöä selvitettäessä kävi ilmi, että aluetta oli 
aikanaan esirakennettu kaupungin toimesta.

KIVIKON TEOLLISUUSALUE

Esirakentaminen
massastabiloinnilla 1997 – 2010 

Alue oli aiemmin luonnollista
suota, jossa turpeen alla oli savi



”Ojassa haisee oksennus.”

- asukkaan yhteydenotto 
ympäristöviranomaisiin 2015



Alueen käyttöä selvitettäessä kävi ilmi, että aluetta oli 
esirakennettu kaupungin toimesta massastabiloimalla 2010-2011.

VIRTARANNAN ASUINALUE



HONKASUO 
(rakenteilla oleva asuinalue)

KIVIKKO
(teollisuusalue)

VIRTARANNANKATU
(asuinalue)

Selvitystarve!



MITÄ TEHTIIN?
- Selvitettiin stabiloinnin toteutusta asiakirjoista

- Selvitettiin mitä kemiallisia yhdisteitä on turpeessa ja mitä voi
muodostua stabiloinnissa (mm. lämpötilan noustessa, pH:n
muuttuessa jne)

- Selvitettiin mitkä em. yhdisteistä voivat haista.
- Selvitetiin miten niitä voi analysoida vai voiko analysoida

lainkaan.

- Asennettiin pohjavesi- ja huokosilmaputkia
- Otettiin näytteitä maasta, vesistä, huokosilmasta

- Kiinnitettiin Luken turve- ja suoasantuntija mukaan projektiin
- Haastateltiin ruotsalaisia, norjalaisia, kanadalaisia ja

yhdysvaltalaisia konsultteja, jos heillä olisi tietoa vastaavista
hajutapauksista

- Tehtiin kirjallisuushaku tieteelliseen kirjallisuuteen



Alueen raivaus

MASSASTABILOINTI

Massastabilointikone ja

sideainesäiliö tiivistyspenkereellä
Massastabilointi

▪ Emäksinen sideaine (esim
sementti) sekoitetaan pehmään
turpeeseen tai saveen. 
Maaperästä saadaan kantavaa.

▪ Menetelmää alettu käyttää 
pohjanvahvistukseen 90-luvulta

▪ Yleisempi tie- ja väyläkohteissa 
kuin tonteilla 

▪ 2000-luvulla vuosittaiset määrät 
100.000 – 600.000 m3, 
keskimäärin 250.000 m3

▪ Vähentää kaivun, kuljetusten ja 
loppusijoituksen kustannuksia



KESKEISET HAIHTUVAT JA HAISEVAT YHDISTEET
1. Pelkistettujä rikkiyhdisteitä

• DMS (dimetyylisulfidi)
• DMDS (dimetyylidisulfidi)

2. Haihtuvia rasvahappoja
Muurahaishappo
Etikkahappo
Propionihappo
Voihappo
Maitohappo

3. Ammoniakki

4. Monoaromaattisia hiilivetyjä
Bentseeni
Tolueeni
Kslyleeni
(näitä myös bensiinissä)

Pistävä, esim hitsauspullojen hajuhappi

Oksennus, vastenmielinen

Pistävä, virtsa, lanta

Ihmisen hajuaisti on huono 
erottelemaan eri hajuja ja 
turtuu nopeasti. 

Toisaalta hajuja aistitaan jo niin 
alhaisissa pitoisuuksina, että 
näytteiden ottaminen ja 
analysointi on teknisesti hyvin 
vaikeaa.

Sääolosuhteet (tuuli, lämpötila, 
ilmanpaine, kosteus) 
vaikuttavat voimakkaasti haju 
leviämiseen.



AISTINVARAISIA HAVAINTOJA
HAVAINNOT KOEKUOPASTA



PILOT-KOE HONKASUOLLA

C2

C3

A
A) LUONNONTILA

TURVE

SAVI

HUOKOSKAASU

VESI

B

B) LUONNONTILA + PENGER

TURVE

SAVI

VESI

C

C) STABILONTI + PENGER

TURVE

SAVI

VESI



Pitoisuus erot näkyivät jo ensimmäisellä mittauskerralla, 5 kk stabiloinnin jälkeen. 

TULOKSIA HONKASUON KOERAKENTEESTA

(keskiarvopitoisuudet vesinäytteissä 2017-2021, näytteet 2 x vuosi)



ESIMERKKI: KIVIKON TEOLLISUUSALUE
Pitoisuuskehitys pohjavedessä

Pohjavesiputki PL5
Massastabilointi 2003  → vaikutukset näkyvät 15 vuoden jälkeenkin
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HAISEVIEN YHDISTEIDEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT

STABILOITU KERROS

1

2

1 = hajujen purkautuminen kaasumaisina pohjatutkimusten, 
paalutuksen tai asumisen/rakennusten käytön aikana.

Hajuista erityisesti viihtyvyyshaitta. Todetut rikkiyhdisteiden tai 
rasvahappojen pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittaa; BTEX-
yhdisteiden kohdalla terveysriski saattaa olla jossain tilanteessa 
mahdollinen 

2 = haisevien yhdisteiden leviämin ulkopolisiin pinta- ja/tai pohjavesiin. 

Viihtyvyyshaitta, mutta mahdollisesti ekologinen haitta. (Tuskin on 
sellaista vedenkäyttöä, joka ainakaan näissä kohteissa estyisi)



RISKINHALLINTATOIMENPITEITÄ VESILLE

1. Vesien käsittely
- Vesien keräys ja purku niin, että käsittely on 

mahdollista
- Menetelminä esimerkiksi kevytsora- tai 

biohiilisuodatus. Näiden huokoisten materiaalien 
pinnalle kasvaa biomassa, joka käyttää ravintona 
orgaanisia yhdisteitä.

2. Vesien purkukohdan valinta
- Purku mahdollisimman kauas häiriintyvästä kohteesta
- Hajautettu purku, jolloin yksittäisessä kohdassa vain 

pieni pistemäinen hajuhaitta



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ, TEOLLISUUSALUE

• Massastabiloitu alue toimii hyvin (pien)teollisuuskäytössä

• Alueen käyttö ei herkkää, joten tuulettuvat alapohjarakenteet
ja alapohjan tiivistykset toteutettu hankkeissa normaalina
toimenpiteenä

• Normaali viestintä tilanteesta riittänyt tontinluovutusvaiheessa

• Tontit ovat kovin kysyttyjä -> asia ei ole vaikuttanut alueen
houkuttelevuuteen

• Maanvuokrasopimusehdot tarkkaan mietitty



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ, RAKENNETTU ASUINALUE

• Massastabiloitu alue on mahdollista toteuttaa terveelliseksi ja turvalliseksi asuinalueeksi

• Viestintään ja sen laatuun kiinnitetty erityistä huomiota
• Viestintä tonteista kiinnostuneille
• Rakentamisen aikainen viestinä

• Tuulettuvat alapohjarakenteet ja alapohjan tiivistykset toteutettu
hankkeissa erityistoimenpiteinä

• Maanvuokrasopimusehdot tarkkaan mietitty
• Vuokranalennus useiden kuukausien ajan
• Tarkkailu ym. velvoitteet kaupungilla

• Asia on vaikuttanut jonkin verran alueen houkuttavuuteen



- Alueen pohjoispuolen tekeillä olevassa 
asemakaavassa turveasia huomioitu 
siten, että rakentaminen mahdollista 
alueilla, joilta turve pystytään 
poistamaan -> EI  MASSASTABILOINTIA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ, 
SUUNNITTEILLA OLEVA ALUE

- 3400 k-m2 AP jätetään toteuttamatta 
tällä asemakaavaratkaisulla

- Lisäksi mahdollista, että 1200 k-m2 ei ole 
kannattavaa tehdä (ei turvetta) -> 
tutkitaan vielä teknisen toteutuksen 
näkökulmasta



YHTEENVETO

• Seurantaa jatketaan kaikilla alueilla → pitkäaikaistietoa
tarvitaan!

• Turvealueen massastabilointi geoteknisesti toimiva sekä
terveysturvallinen ratkaisu, mutta se aiheuttaa herkässä
käytössä riskejä alueen houkuttelevuuteen ja
vuokranantajalle pitkäaikaisvastuita

• Ympäristövaikutusten hallinta stabiloidun alueen
ulkopuolella vaativat osaavaa suunnittelua
• Osaa ympäristövaikutuksista on haastavaa, mutta ei mahdotonta, hallita



Kiitos!


