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Airiston yhteisläjitysalue
Yhteenvetoraportti
1

JOHDANTO

1.1 Työn tausta
Turun ja Naantalin satamien ruoppausmassojen läjitykseen on etsitty uutta yhteisläjitysaluetta, sillä Turun Sataman nykyisen, Rajakarin läjitysalueen, 3.12.2009 myönnetty
lupa LSY-2008-Y-295 on voimassa seitsemän vuotta sen lainvoimaiseksi tulemisesta.
Vaasan hallinto-oikeus on 10.5.2011 antamassaan päätöksessä Nro 11/0116/1 määrännyt, että ”Turun Sataman tulee välittömästi tämän päätöksen antamisen jälkeen
aloittaa uusien Rajakarin meriläjityspaikkaa haitattomampien meri- tai muiden läjitysalueiden kartoittaminen. … Selvitys tulee vuoden 2015 loppuun mennessä toimittaa
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.”
Esiselvityksen perusteella valittuja vaihtoehtoisia yhteisläjitysalueita oli alustavissa selvityksissä mukana neljä: Rajakarin alue, Vepsän edusta, Airismaan alue ja Eerikvallan
edusta (Ecobio, 2010). Vaihtoehtoisille läjitysalueille tehtiin tarkentavia tutkimuksia
vuonna 2011 (FCG, 2011), ja tehtyjen tutkimusten perusteella päädyttiin kohdentamaan jatkotutkimukset lupaavimmalle alueelle nykyisen Rajakarin läjitysalueen länsija luoteispuolelle. Tarkentavista tutkimuksista laadittiin tutkimusohjelma (FCG, 2012),
jonka mukaiset tutkimukset toteutettiin vuosina 2013-2015. Tämä raportti on yhteenveto tutkimuksista, joita on tehty ko. uudella Turun ja Naantalin satamien yhteisläjitysalueeksi ehdotetulla alueella eli ns. Airiston yhteisläjitysalueella. Raportti sisältää myös
arvion läjitystoiminnan aiheuttamista ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista.
Työn tilaajana toimi Markku Alahäme Turun Satama Oy:stä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä projektipäällikkönä toimi Arto Itkonen. Tämän yhteenvetoraportin ovat laatineet Arto Itkonen ja Paula Pitkäranta, ja sen laadunvarmistuksesta on vastannut Risto
Tilli. Vaikutukset loma-asumiseen ja virkistykseen arvioi Helena Ylinen.
1.1 Esiselvitys, 2009-2010
Ecobio Oy laati esiselvityksen (projektiohjelman) Turun ja Naantalin satamien ruoppausmassojen yhteisläjityspaikan perustamiselle vuonna 2010 (Ecobio, 2010). Projektiohjelmassa esitettiin neljä vaihtoehtoista aluetta uudeksi ruoppausmassojen yhteisläjitysalueeksi: nykyinen Rajakarin läjitysalue, Vepsän edusta, Airismaan edustan syvänne
sekä Eerikvallan syvänne.
Projektiohjelmassa käsiteltiin ruoppausmassojen meriläjitystä ohjaavaa lainsäädäntöä,
meriläjitystoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä Pohjois-Airiston alueella
tehtyjä meriläjitystoimintaan liittyviä vesistö- ja kalatalousvaikutustutkimuksia. Siinä
esitettiin eri sijoituspaikkavaihtoehdot, vertailtu alueiden soveltuvuutta yhteisläjitykseen sekä alustava arvio kullekin alueelle vaadittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitettyjä tutkimuksia olivat: sedimenttitutkimukset, sedimentaatio-olosuhteet, sameustutkimus, virtaustutkimus, merenpohjan muodot, sijainti suhteessa luontokohteisiin, vaikutus merinisäkäs- ja kalabiologiaan, kaapelien kartoitus, ankkurointipaikkojen selvittäminen alueella, vaikutus meriliikenteeseen, toimivuus sijainnillisesti suhteessa ruoppaustoimintaan, meriarkeologiset tutkimukset, alueen omistussuhteet, arvio terveys- ja
onnettomuusriskeistä, sekä vaikutus alueen muuhun käyttöön (mm. virkistyskäyttö,
kalastus). Projektiohjelmaan perustuen seuraavassa vaiheessa kartoitettiin ohjelmassa
esitettyjen läjitysaluevaihtoehtojen soveltuvuutta uudeksi yhteisläjitysalueeksi.
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1.2 Vaihtoehtoisten läjitysalueiden kartoitus, 2011
FCG Finnish Consulting Group Oy kartoitti alustavasti vuonna 2011 vaihtoehtoisten läjitysalueiden soveltuvuutta uudeksi yhteisläjitysalueeksi (FCG, 2011). Vaihtoehtoisten läjitysalueiden ja niiden väliin jäävien alueiden sedimentaatio-olosuhteita eli pohjadynamiikkaa ja sedimentin laatua tutkittiin käyttämällä pohjan läpäisevää matalataajuusluotausta yhdistettynä pintasedimenttinäytteenottoon. Alueella tehtiin 1.-3.6.2011 noin 70
km matalataajuusluotauslinjaa ja alueilta otettiin sedimenttinäytteitä yhdeksästä tutkimuspisteestä (FCG1-FCG9) sedimentin ylimmästä noin 0-10 cm pintakerroksesta. Tutkimusraportti on liitteenä 1.
Tutkituilla alueilla pohjan rakenteen ei todettu suuresti poikkeavan läjitettävästä sedimentistä. Kunkin läjitysvaihtoehtoalueen keskeisillä osilla esiintyi löyhiä sedimenttikerroksia ja niiden alla tiiviimpiä savia, samantyyppisiä sedimenttejä kuin ruopattavilla
alueilla (kuva 1). Myöskään sedimentin laadussa ei ollut suuria eroja eri alueilla.

Kuva 1. Vaihtoehtoisten läjitysalueiden ylin maalaji luotausten perusteella (FCG, 2011).

Kaikkien tutkittujen yhteisläjitysalueiden reunaosissa esiintyi eri-ikäisiä eroosiopintoja,
mutta myös laajoja liejusaven peittämiä pintoja. Resentit, viimeisen parin sadan vuoden aikana kerrostuneet, sedimentit olivat kuitenkin melko ohuita ja niiden alla esiintyi
eroosiopinta, jonka alla edelleen esiintyi vanhoja savia. Em. tekijöiden arvioitiin viittaavan siihen, että kerrostuminen alueilla ei ole pysyvää ja liejusaven esiintymisalueet tulkittiin tutkimuksessa transportaatiopohjiksi, jolta hienoaines kulkeutuu huippuvirtausP26359P001_Turun Satama_yhteisläjitysalue_yhteenvetoraportti.docx
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ten yhteydessä vähitellen kohti Etelä-Airistoa. Eroosion arvioitiin näillä alueilla olevan
kuitenkin harvinainen tapahtuma ja liittyvän poikkeuksellisiin virtausoloihin.
Transportaatiopohjan esiintymiseen viittasi myös eri läjitysalueille lasketut pohjanläheiset virtausnopeudet, joiden ainakin ajoittain arvioitiin olevan 15 cm syvyydellä pohjasta
35-60 cm/s, kun akkumulaatiopohja vaatisi virtausnopeuden joka olisi ko. syvyydellä
keskimäärin 10-15 cm/s.
Sedimentin laadun, kerrostumisjärjestyksen (stratigrafian) ja arvioidun virtausnopeuden perusteella päädyttiin siihen, että nykyisen Rajakarin läjitysalueen länsi- ja luoteispuoliset osat olisivat lupaavin jatkoselvityskohde. Alueen valintaa puolsivat seuraavat
tekijät:


Alue on suhteellisen suojainen; sen erottaa päävirtausreitistä noin 5 m matalammat alueet;



Veden syvyys alueella on noin 25 m;



Vepsän pohjoispuolitse kulkevan poikkivirtauksen arvioitiin olevan melko heikkoa;



Kuljetusmatkat kunnossapitoruoppausalueilta ovat kohtuulliset;



Mahdolliset ympäristövaikutukset kohdistuvat samaan lähialueeseen kuin nykyisin käytössä olevalla Rajakarin läjitysalueella.

Vaihtoehtoisia yhteisläjitysalueita koskevat tutkimustulokset käytiin läpi Ruoppaus- ja
läjitystyöryhmän kokouksessa 11.10.2011, jolloin sovittiin jatkotutkimusten keskittymisestä nykyisen Rajakarin läjitysalueen länsi- ja luoteisosiin (kuva 2).

Kuva 2. Rajakarin nykyinen läjitysalue (vihreällä) ja sen länsi- ja luoteispuolella oleva vuonna
2011 jatkotutkimuksiin valittu alue (FCG, 2011).

1.3 Lisätutkimusohjelma, 2012
FCG Finnish Consulting Group Oy laati 30.3.2012 lisätutkimusohjelman (FCG, 2012)
jatkotutkimuksiin valitulle alueelle tehtäville tarkentaville tutkimuksille. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää sekä rajata tarkemmin tutkittavan alueen soveltuvuutta sedimenttien läjitysalueeksi. Tutkimusohjelma perustui esiselvityksessä laadittuun alustavaan projektiohjelmaan.
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Tutkimusohjelman mukaiset tutkimukset olivat: luotaustutkimus, virtaus- ja kerrostuneisuustutkimus, vaikutusalueen merkkiainetutkimus, selvitys pohjadynamiikasta ja
ankkuroinnin merkityksestä, sedimenttitutkimus, pohjaeläintutkimus ja kalastoselvitys.
Tutkimukset ohjelmoitiin vuosille 2012-2014 ja niistä mahdollisimman suuri osa pyrittiin integroimaan Turun Sataman läjitystoiminnan nykyiseen tarkkailuun.
Tutkimuksista virtaus- ja kerrostuneisuustutkimuksia täydennettiin pohjadynaamisella
mallintamisella ja vaikutusalueen merkkiainetutkimus suoritettiin nykyisellä, Rajakarin
läjitysalueella.

2

KOHTEEN KUVAUS

2.1 Sijainti
Tutkimusalue sijaitsee Pohjois-Airistolla Aurajoen vaikutuspiirissä, Rajakarin nykyisen
läjitysalueen länsi- ja luoteispuolella. Tutkimusalueen sijainti on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Tarkemmin tutkitun alueen likimääräinen sijainti on rajattu kartalla punaisella (Karttaaineisto: Metsähallitus 1:10 000).
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2.2 Alueen yleiskuvaus
Turun satama-alue ja Airisto ovat sisäsaaristoa, jonka muodostavat erikokoiset saaret,
kapeat salmet, lahdet ja pienet selät. Turun edustan merialueen pinta-ala Airiston eteläpäähän ja Askaistenlahdelle sekä Paraisille on 204 km2, vesitilavuus 3 200 milj. m3 ja
keskisyvyys 16 m. Valuma-alueen pinta-ala on 1 680 km2. Turun edustan merialueelle
laskevat Aurajoki ja Raisionjoki (Hirvijoki). Jokien valuma-alueista 30 - 40 % on voimaperäisesti viljeltyä savikko-aluetta. Pääosa satamatoiminnoista sijaitsee Aurajoen suulla, ja joki tuo Airistolle huomattavia määriä kiintoainesta. Lisäksi vesialue mataloituu
maankohoamisesta (noin 4 mm/v) johtuen.
Vesi on laadultaan hyvin erilaista merialueen eri osissa, mikä johtuu sekä ympäristö tekijöistä että jäte- ja jokivesien tuomasta kuormituksesta. Pelloilta ja haja-asutuksen jätevesissä valumavesien mukana tuleva kuormitus vaikuttaa tuntuvasti veden laatuun
etenkin salmi- ja lahtialueilla, missä veden vaihtuminen on hidasta ja virtaukset suunnaltaan vaihtelevia. Turun satama-alueen ja lähisalmien vedet ovat savisameita, hyvin
ravinnepitoisia, reheviä tai erittäin reheviä. Suojelualueita on mm. Ruissalon saarella ja
Raisionlahdella (linnusto).
2.3 Vesialueen tila
Turun kaupunkiseudun merialueelle johdetaan biologis-kemiallisesti puhdistettuja jätevesiä Turun seudun puhdistamo Oy:n, Paraisten, Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon
ja Finfeeds Finland Oy:n puhdistamoilta. Lisäksi meri-alueelle johdetaan jäähdytysvesiä
Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitokselta ja Finnfeeds Finland Oy:ltä sekä hulevesiä ExxonMobil Finland Oy Ab:ltä. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden käsitellyt jätevedet johdetaan mereen Turun kantasataman satama-altaaseen ja Paraisilla
Vapparin eteläosaan. Teollisuuslaitoksista jäte- ja lauhdevesiä johdetaan Viheriäistenaukolle ja Naantalinsalmeen. Voimakkaimmin jätevesien vaikutus tuntuu juuri purkupaikkojen läheisyydessä.
Puhdistettujen jätevesien purkupaikat mereen vähenivät vuonna 2009, kun Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa. Puhdistamoon johdetaan ja siellä käsitellään keskitetysti Turun, Kaarinan, Piikkiön, Paimion ja
Raision jätevedet. Kakolan puhdistamon arvioidaan vähitellen parantavan merialueen
tilaa.
Turun ympäristön merialueen laatua on selvitetty alueen kuntien sekä teollisuuden jätevesipäästöjen velvoitetarkkailututkimuksina 1960-luvun lopulta lähtien. Turun edustalla merialueen yleinen käyttökelpoisuus on vuonna 2013 sataman lähialueella ollut
välttävä tai tyydyttävä. Uudeksi yhteisläjitysalueeksi ehdotetulla alueella käyttökelpoisuusluokka on ollut vuonna 2013 hyvä (Räisänen, 2013).
Turun sataman suorittamien kunnossapitoruoppausmäärien arvioitiin olevan 2000 –
luvun alussa luokkaa 50 000 – 100 000 irto-m3/v. 2010 –luvulla ei kuitenkaan ole ruopattu joka vuosi vaan ruoppaustoiminta on keskittynyt tietyille vuosille. Läjitetyt kokonaismassamäärätkin ovat pienentyneet aiempaan nähden. Uudisruoppaustarvetta voi
jatkossa liittyä mm. Pansion satama-alueen kehittämiseen. Pienempiä ruoppaushankkeita on käynnissä myös Naantalin edustalla.
2.4 Alueen vesistö- ja kalataloustarkkailu
2.4.1 Kunnossapitoruoppauksen ja meriläjityksen tarkkailuohjelma
Turun Sataman ruoppaustöiden ja ruoppausmassojen läjityksen vesistö- ja kalatalousvaikutuksia on tarkkailtu vuodesta 1989 lähtien. Edellinen tarkkailuohjelma kattoi vuodet 2001-2010 ja seurantajakson mukaiset tutkimukset, niiden tulokset ja läjitystoi-
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minnan todetut vaikutukset on esitetty Ramboll Finland Oy:n 16.9.2010 laatimassa yhteenvetoraportissa: Turun Satama, Ruoppausmassojen vesistö- ja kalatalousvaikutusten tarkkailu 2003-2009 (Ramboll, 2010).
Voimassa oleva kunnossapitoruoppausten ja meriläjityksen tarkkailuohjelma on päivitetty 25.2.2015 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2015) ja se kattaa vuodet 20112018. Uuden tarkkailuohjelman tavoitteena on: varmistaa, että sataman harjoittaman
ruoppaus- ja läjitystoiminnan aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla, seurata pitkien havaintosarjojen avulla ruoppaus- ja läjitystoiminnan
vaikutuksia sekä niiden muutoksia, kartoittaa vaikutusalueen laajuutta, hankkia taustatietoa ruoppaus- ja läjitystoiminnasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen arvioimiseksi
sekä arvioida sataman haittojen vähentämiseksi käyttöönottamien BAT-menetelmien
tehoa.
Tarkkailuohjelman mukaan Rajakarin nykyisen läjitysalueen täyttymistä seurataan alueella tehtävillä luotaustutkimuksilla, jotka tehdään 100 %:n peittävällä luotauksella
vuosittain (v. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) ja luotauslinjojen matala- ja korkeataajuusluotauksella joka kolmas vuosi (v. 2011, 2014, 2017). Sedimentin fysikaalisia ja kemiallisia laatusuureita tutkitaan joka toinen vuosi tehtävillä sedimenttitutkimuksilla (v. 2012, 2014, 2016 ja 2018) ja pohjaeläintutkimukset tehdään
joka kolmas vuosi (v. 2011, 2014, 2017). Lisäksi tarkkailuohjelmaan kuului Rajakarin
vaikutusalueen merkkiainetutkimus (v. 2012).
Kalatalousvaikutuksia seurataan Silakan kutupohjien kasvillisuus- ja liettymistutkimuksella (v. 2011, 2016), silakan mädin esiintymis- ja kuolleisuustutkimuksella (v. 2012,
2014, 2016, 2018) sekä silakanpoikasten Gulf-V näytteenotolla (v. 2012, 2014, 2016,
2018). Lisäksi kalojen haitta-ainepitoisuuksia tarkkaillaan joka kolmas vuosi (v. 2011,
2014, 2017) tehtävin ekotoksikologisin tutkimuksin: mateen metalli-, PCB- ja orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet sekä ahvenen ja kuhan metalli-, PCB- ja orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet.
2.4.2 Jätevesien yhteistarkkailuohjelma
Turun edustan merialuetta on tutkittu yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesikuormituksen velvoitteena 1960-luvun lopulta lähtien. Tarkkailu perustuu jätevesien johtamista
koskeviin lupapäätöksiin, joiden ehdoissa määrätään velvoite tarkkailla kuormituksen
vaikutuksia meressä viranomaisen hyväksymällä tavalla. Voimassa oleva tarkkailuohjelma on laadittu 15.1.2008 (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, 2008).
Yhteistarkkailuun kuuluvat vesistövaikutusten osalta vuosittain tehtävä hajakuormituksen seuranta sekä vedenlaatu- ja kasviplanktontutkimus. Määrävuosina tehdään pohjaeläin- ja sedimenttitutkimuksia. Havaintopaikoista 12 on ns. intensiiviasemia. Veden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista tarkkaillaan näkösyvyyttä, kiintoainesta,
sameutta, lämpötilaa, happipitoisuutta, sähkönjohtavuutta, pH:ta, a-klorofylliä ja ravinteita. Lisäksi tarkkaillaan veden hygieenistä tilaa.
Kalatalousvaikutusten osalta suoritetaan silakan kutupohjien kasvillisuus sekä liettymisselvityksiä, silakan mädin kuolleisuuden kartoituksia, silakan poikasten Gulf-V näytteenottoa ja poikasnuottauksia rantanuotalla. Tarkkailupaikat ovat myös samoja kuin
Turun sataman tarkkailuohjelmassa, joskin yhteistarkkailun selvitykset suoritetaan harvemmin ja laajemmalla alueella.
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3

YHTEISLÄJITYSALUEEN KOHDENNETUT TUTKIMUKSET

3.1 Luotaustutkimukset, 2012
3.1.1 Aineisto ja menetelmät
Vuonna 2011 jatkotutkimuksiin valitulla alueella suoritettiin luotaustutkimuksia vuonna
2012. Luotauksen tarkoituksena oli tutkia korkealla erotustarkkuudella varustetulla
monikeilaluotaimella peittävästi uuden yhteisläjitysalueen nykyinen pohjan muoto ja
vedensyvyys. Luotaus tehtiin 22.-24.5.2012 Meritaito Oy:n toimesta (Meritaito 2012a
ja 2012b). Käytetty taajuus oli 400 kHz. Mittausselostus ja tutkimusraportti ovat liitteenä 2.
3.1.2 Tulokset ja johtopäätökset
Veden syvyys luotausalueella vaihteli välillä 0-50 m. Tutkittavalla alueella havaittiin
hylky, joka tunnistettiin sotahistoriallisesti merkittävän Vartiomoottorivene 1:n (VMV-1)
hylyksi (kuva 4).

Kuva 4. Luotaustutkimuksen tutkimusalue. Havaitun hylyn ympärillä olevan ympyrän säde on
100 m:n (Meritaito Oy, 2012b).

Alueen todettiin soveltuvan syvyyssuhteiltaan ruoppausmassojen läjitykseen. Läjityskapasiteetin arvioitiin kuvassa 4 rajatulla alueella olevan 5,79 miljoonaa kuutiota
(5 792 618 m3).
Mittaustulosten perusteella läjitystä suositeltiin suunnattavan Purjehtijanmerkin (kuvassa 4 hylyn länsipuolella) pohjoispuolelle tai alueen kaakkoiskulmaan, vanhan läjitysalueen itäpuolelle.
3.2 Vaikutusalueen merkkiainetutkimus ja virtausmittaukset, 2012
3.2.1 Aineisto ja menetelmät
Lisätutkimusohjelman mukaisesti alueella tehtiin vuonna 2012 merkkiainetutkimus läjityksen vaikutusalueen selvittämiseksi. Merkkiainetutkimus tehtiin 11.7.-22.8.2012 nykyisellä Rajakarin läjitysalueella (Luode Consulting Oy, 2012). Lisäksi alueella tehtiin
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virtausmittauksia pinta- ja pohjavirtausten (suunta ja nopeus) sekä veden kerrostuneisuuden selvittämiseksi. Tutkimusraportti on liitteenä 3.
Tutkimus tehtiin kahdella eri menetelmällä. Alueelle sijoitettiin voimakkaasti fluoresoiva
kiinteässä olomuodossa oleva merkkiainelähde noin 1,5 m korkeudelle meren pohjasta.
Merkkiainetta lisättiin 11.7. ja 9.8. Merkkiaineena käytettiin veteen helppoliukoista rodamiinia. Alueen pohjaan asennettiin kiinteä virtaus- ja vedenlaatumittari, jolla seurattiin merkkiaineen sekoittumista ympäröivään vesimassaan. Muita mitattavia suureita
olivat veden sameus, veden virtaussuunta ja –nopeus kerroksittain sekä pohjanläheinen lämpötila ja suolapitoisuus.
Jatkuvatoimisten mittausten lisäksi tutkimusalueella tehtiin mittauksia kahdella 500 m
pitkällä linjalla, jotka kulkivat itä-länsi- ja etelä-pohjoissuunnassa. Mittaukset tehtiin
pohjaan asennetuilla kiinteillä antureilla. Mittauslinjoilla mitattiin merkkiaineen leviämistä.
Toisena osakokonaisuutena lisättiin merkkiainetta yksittäiseen palkoproomukuormaan,
joka sisälsi Turun satamaan johtavalta väylältä ruopattua sedimenttiä. Merkkiaineena
käytettiin sekä kiinteää että valmista rodamiini-liuosta ja mittaukset tehtiin kahdella
itä- länsi- ja pohjois-eteläsuunnassa kulkevalla 250 m pitkällä linjalla. Mittaukset aloitettiin välittömästi läjityksen jälkeen.
3.2.2 Tulokset ja johtopäätökset
Pohjaan asennetun merkkiaineen leviämistutkimuksen perusteella merkkiaineen liukoisuus vesimassaan oli nopeaa: ainoastaan mittausjakson alussa havaittiin kohonneita
merkkiainepitoisuuksia muutamien tuntien ajan, jonka jälkeen selvästi kohonneita
merkkiainepitoisuuksia ei havaittu (kuva 5). Samanaikaisesti tehdyissä sameusmittauksissa havaittiin kuusi jaksoa, jolloin sameusarvot nousivat nopeasti yli 10 sameusyksikön (NTU), jota pidetään raja-arvona silminnähtävälle sameudelle. Korkeimmat sameusarvot olivat 28 NTU. Myös lämpötilassa ja suolapitoisuudessa havaittiin nopeita muutoksia. Lämpötila-arvot vaihtelivat suurimmillaan 5-7 °C astetta vuorokauden aikana.
Tutkimustulosten perusteella Airiston alueella arveltiin tapahtuvan vesimassan vertikaalista sekoittumista koko vesimassan paksuudelta myös kesäkaudella. Näihin tilanteisiin
liittyy tyypillisesti myös sameustason muutokset.
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Kuva 5. Lämpötila, sameus, rodamiini- ja suolapitoisuus pohjaan asennetulla mittausasemalla
(Luode Consulting Oy, 2012).

Merkkiainetutkimusten tulosten selittämiseksi alueella tehtiin myös virtaustutkimuksia.
Virtausmittausten perusteella alueen virtauskenttä vaihteli nopeasti, eikä alueella havaittu selvää vallitsevaa virtaussuuntaa. Ainoastaan pohjanläheisessä kerroksessa havaittiin etelään suuntautuvien virtausten olevan hieman muita ilmansuuntia yleisempi.
Keskimääräinen pohjanläheinen virtausnopeus oli 10-20 mm/s ja ylemmissä kerroksissa 30-40 mm/s (kuvat 6-8). Virtausnopeuksissa oli havaittavissa selvää jaksollisuutta
pinta- ja keskikerroksessa: virtausmaksimit ja –minimit esiintyivät noin 20-30 h rytmissä. Mittausten perusteella läjitysalueelta liukenevat aineet sekä kiintoaines kulkeutuvat tasaisesti läjitysalueen ympäristöön ja helposti liukenevat aineet sekoittuvat vesimassaan nopeasti.

Kuva 6. Virtausnopeudet eri vesikerroksissa (Luode Consulting Oy, 2012).
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Kuva 7. ADCP –mittausten virtausnopeudet (havainnot ja 10-liukuva keskiarvo) syvimmässä vesikerroksessa (-20 m) Rajakarin läjitysalueella (aineisto Luode Consulting Oy, 2013, kuva FCG,
2014).
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Kuva 8. Tuulen suunta (poikkeuksellisesti virtaussuuntana) ja vesimassan virtaussuunnat eri syvyyksillä (-1 m, -10 m ja -20 m) ADCP –mittausajankohtana (aineisto Luode Consulting Oy,
2013a, kuva FCG, 2014).

P26359P001_Turun Satama_yhteisläjitysalue_yhteenvetoraportti.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Yhteisläjitysalueen tutkimusten
yhteenvetoraportti

13 (37)

16.12.2015

Pohjaan asennetun kiinteän merkkiainelähteen leviämistä seurattiin itä-länsi- ja pohjois-eteläsuuntaisilla poikkileikkauslinjoilla. Mittaustulosten perusteella alueen vesimassat laimentavat liukoisen aineen nopeasti muutamassa tunnissa: ensimmäisessä mittauskokeessa merkkiaine oli ehtinyt 1,5 h:n kuluttua levitä itään noin 150 m:n etäisyydelle (kuva 9) ja etelä-pohjoissuunnassa noin 50 m:n etäisyydelle. Merkkiainetta havaittiin eniten 3-4 m:n sisällä alkuperäisestä asentamissyvyydestä. Toisessa mittauskokeessa merkkiaine levisi 3,0 h:n kuluessa noin 50 m:n etäisyydelle, tasaisesti kaikkiin
ilmansuuntiin. Mittaustulosten perusteella vesimassat liikkuvat virtausten mukana pois,
eikä varsinaista kertymäaluetta voitu määrittää.

Kuva 9. Merkkiaineen syvyyssuuntainen jakauma itä-länsi suunnassa 1,5 h merkkiaineen lisäämisen jälkeen (Luode Consulting Oy, 2012).

Tehdyn läjityskokeen perusteella voimakkaimmat sameusvaikutukset ulottuivat noin 10
m:n korkeudelle pohjasta kiintoaineen leviämisen kannalta ja 75-100 m etäisyydellä läjityspaikasta (kuva 10). Sameusarvot palautuivat taustapitoisuuden tasolle 1-1,5 h:n
kuluessa (kuva 11). Liukoisen merkkiaineen osalta vaikutukset rajoittuivat noin 25 m:n
etäisyydelle ja 7-8 m:n korkeudelle läjityspaikasta. Tulosten perusteella sameuden laajempi leviäminen johtuu pohjalle iskeytyvän läjityskuorman aiheuttamasta sedimentin
resuspendoitumisesta. Uuden läjitysmassan osuuden pohjan lähellä havaittavasta kiintoainesmäärästä arvioitiin olevan noin puolet. Sameusprofiilien perusteella sameustaso
laski noin tunnin aikana taustatasolle.
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Kuva 10. Sameuden syvyyssuuntainen jakauma etelä-pohjoissuunnassa heti läjitystapahtuman
jälkeen (Luode Consulting Oy, 2012).

Kuva 11. Sameusarvojen ajallinen muuttuminen eri syvyyksillä (Luode Consulting Oy, 2012).

3.3 Tutkimusalueen pohjadynaaminen malli, 2014
3.3.1 Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueen pohjadynamiikkaa selvitettiin alueen pohjadynaamisen mallinnuksen
avulla (FCG, 2014). Pohjadynaamisen malli laadittiin tukemaan tutkimusalueen kelpoisuuden arviointia uudeksi yhteisläjitysalueeksi sekä rajaamaan mahdollinen läjitysalue
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tarkemmin. Muita suunniteltuja läjitysalueita (Airismaa, Eerikvalla, Vepsä ja Rajakarin
nykyinen läjitysalue) käytettiin referenssinä saaduille tuloksille. Pohjadynaaminen malli
laadittiin 15.10.2014 ja raportti on liitteenä 4.
Tuuli-aaltokuljetuksen ja pohjavirtausten aiheuttamaa kulkeutumista mallinnettiin laskennallisesti. Muita sedimentin kulkeutumista aiheuttavia prosesseja (rinneprosessit,
alusten potkurivirtaukset ja ankkureiden raahautuminen) tarkasteltiin kvalitatiivisesti.
Pohjadynaaminen kokonaismalli saatiin yhdistämällä tuuli-aaltokuljetuksen ja pohjan
läheisten virtauksien mallinnuksesta saadut tulokset. Kokonaismallissa esitettiin eri tuuliolosuhteissa aiheutuvista pohjanläheisistä virtauksista ja/tai tuuli-aalto- kuljetuksesta
johtuvat eroosio- ja transportaatioalueet.
Pohjadynaaminen mallin lähtöaineistona käytettiin virtaustutkimusten tietoja pohjanläheisistä virtauksista, luotauksilla saatuja tietoja vedensyvyyksistä sekä tietoja sedimentin ominaisuuksista. Mallinnuksessa käytettiin pintatuulen nopeutta 20 m/s, joka toteutuu vain pari kertaa vuodessa lyhytaikaisesti mallinnusalueella. Pohjanläheisten virtausnopeuksien lähtötietoina käytettiin olemassa olevaa virtaus- ja vedenlaatumallia
(Helminen ja muut, 1998) sekä Rajakarin nykyisen läjitysalueen virtaustutkimuksesta
saatua aineistoa. Virtauskentän stabiloituminen vie pari päivää, joten tuloksena saatuja
pohjanläheisiä maksimivirtausnopeuksia esiintyy todellisuudessa harvoin.
Kriittisen virtausnopeuden määrittämisessä käytettiin mm. Axelsson (2002) julkaisussa
esitettyä aineistoa sedimentin kulkeutumisherkkyyden ja fysikaalisten ominaisuuksien
kuvaamisesta. Määritykseen tarvittuja tietoja sedimentin ominaisuuksista, kuten hehkutushäviö ja raekoko, käytettiin koko Pohjois-Airiston alueelta saatua aineistoa (vuodet 2011-2012) sekä aineistoa Rajakarin nykyiseltä läjitysalueelta. Sedimentin kriittisenä virtausnopeutena käytettiin kirjallisuudessa yleisesti esitettyä arvoa 20 cm/s.
3.3.2 Tulokset
Tuuli-aaltokuljetus. Tuulen määritetyn pyyhkäisymatkan perusteella laskettiin rajasyvyydet vyöhykkeille, joissa esiintyy sedimentin eroosiota, transportaatiota ja akkumulaatiota. Tulosten perusteella Rajakarin nykyisen läjitysalueen länsipuolella transportaatiota aiheutuu noin 7:m ja eroosiota noin 3 m:n vedensyvyyksissä.
Pohjavirtaukset. Pohjanläheisiä virtauksia mallinnettiin eri tuulitilanteissa tuulennopeudella 20 m/s. Alueita joilla, virtaukset aiheuttaisivat laajamittaista eroosiota (virtausnopeus >91 cm/s) pohjan läheisessä kerroksessa ei todettu. Liitteenä 3 olevan tutkimusraportin piirustuksissa 4-6 on esitetty pohjanläheisten virtausten resultanttivektorien suunta ja suuruus sekä alueet, joilla ko. virtaukset riittävät aiheuttamaan pientä
liikettä sedimentin pinnassa (>10,5 cm/s) tai varsinaista sedimentin transportaatiota
(>20 cm/s). Pohjanläheiset virtaukset kanavoituivat eri tuuliolosuhteissa merialueen
syvänneketjuihin. Suhteellisen kovia virtausolosuhteita (>20 m/s) esiintyi eri tuuliolosuhteissa Vepsän eteläpuolella, läntisen syvänneketjun länsireunassa, Lappilan ja Kaarnittan välisellä alueella sekä Rajakarin nykyisen läjitysalueen eteläosassa.
Rinneprosessti. Rinneprosessien aiheuttamaa sedimentin kulkeutumista arvioitiin aiheutuvan kun rinteen kaltevuus ylittää 4-5 %. Tutkimusalueella pohjan kaltevuus on
noin 1 %. Pohja kohoaa tutkimusalueen ympärillä 3-5 m muihin ilmansuuntiin pois lukien länteen. Mikäli sedimentin kulkeutumista tapahtuu, sen arvioitiin suuntautuvan
kohti lännessä sijaitsevaa noin 4 m syvemmällä olevaa paikallista syvännettä. Pohjan
kantokyky arvioitiin riittäväksi läjitystoiminnan kannalta.
Alusten potkurivirrat. Alusliikenteen potkurivirtojen aiheuttaman sedimentin kulkeutumisen arvioitiin rajoittuvan korkeintaan 100-200 m:n etäisyydelle kulkuväylästä, jos
veden syvyys on yli 20 m. Matalammassa vedessä vaikutukset ulottuisivat kauemmaksi.
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Ankkurointi. Tutkimusalue ei ole laivojen ankkurointialuetta. Ankkureiden raahautumisella arvioitiin mahdollisesti olevan paikallista merkitystä läjitettyjen sedimenttien kulkeutumisessa. Vaikutusten ei arvioitu olevan alueellisesti merkittäviä.
Kaapelit ja muut linjaukset. Alueen läheisyyteen on suunniteltu merikaapelin 805
(Blue) at Nådendal (KP 151-159) asentamista. Merikaapelireitin tarkastettiin kulkevan
riittävän kaukana suunnitellusta läjitysalueesta. Ruoppausmassojen tahattoman läjittämisen merikaapelin päälle ei arvioitu olevan mahdollista. Alueella ei ole tiedossa muita olemassa olevia tai suunniteltuja kaapeleita tai putkilinjoja.
Pohjadynaaminen malli. Pohjadynaamisen kokonaismallin perusteella, suurimmassa
osassa mallinnettua aluetta pohjanläheinen virtausnopeus ylittää virtausnopeuden 10,5
cm/s, jonka arvioitiin aiheuttavan pientä liikettä sedimentin pinnassa (kuva 12: keltaiset alueet). Kriittinen transportaatioon johtava pohjanläheinen virtausnopeus 20 m/s
ylittyi myös mallinnetulla alueella yleisesti (kuva 12: oranssit alueet). Eroosioalueet,
jotka on esitetty kuvassa 12 punaisella, keskittyivät rantavyöhykkeeseen. Varsinaisia
akkumulaatiopohjia (kuva 12: rasteriton) esiintyi mallinnuksen perusteella ainoastaan
syvänneketjujen rinnealueilla. Näillä alueilla rinneprosessien arvioitiin kuitenkin aiheuttavan merkittävää sedimentin kulkeutumista. Syvänneketjut toimivat virtausreitteinä,
ja niillä virtaukset ovat monin paikoin suurempia kuin suojaisemmilla alueilla.

Kuva12. Rajakarin läjitysalue (punainen yhtenäinen viiva) ja ehdotettu yhteisläjitysalue (punainen pisteviiva). Keltainen = pohjan läheinen virtausnopeus > 10,5 cm/s; oranssi – punainen =
pohjan läheinen virtausnopeus >20 cm/s ja/tai tuuli/aaltokuljetusta. Ilman rasteria jäävillä alueilla esiintyy arvioinnin mukaan rinneprosesseja.

3.3.3 Johtopäätökset ja uuden alueen rajaus
Uudeksi yhteisläjitysalueeksi päädyttiin esittämään sekä FCG:n asiantuntija-arvioon että ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella kuvassa 12 rajattua aluetta (punainen katkoviiva). Aluetta käännettiin vielä suunnittelun myöhäisemmässä vaiheessa
itä-länsisuuntaiseksi.
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Ehdotetun alueen etuja ovat raportin mukaan:


Vaikutukset kohdistuvat lähes samaan alueeseen kuin nykyisenkin meriläjitysalueen;



Pohjanläheiset virtaukset ovat mallinnuksen mukaan kohtuullisia, kovallakin tuulella alle
20 cm/s;



Sijaitsee riittävän kaukana syväväylistä ja potkurivirroista;



Ei ole ankkurointialuetta;



Alue on suojaavien reunaesteiden ympäröimä;



Pohjan gradientti on pieni ja kohti paikallista pientä syvännettä länsipuolella;



Pohjatyyppi todennäköisesti akkumulaatiopohjaa;



Riittävä vedensyvyys (22-26 m);



Riittävä kapasiteetti (yli 1 milj. m3);



Kuljetusmatkat ovat pieniä.

Ehdotetun yhteisläjitysalueen koko on noin 650 x 400 m ja se on luonnollisten reunaesteiden ympäröimä.
3.4 Sedimenttitutkimukset, 2012-2014
3.4.1 Aineisto ja menetelmät
Sedimenttitutkimusten tavoitteena oli varmistaa että läjitettävä sedimentti vastaa rakenteeltaan läjitettävää sedimenttiä sekä läjitysalueen pohjan tyyppi. Näytteenotto tehtiin Rajakarin nykyisen läjitysalueen tarkkailun yhteydessä vuosina 2012 (Ramboll Oy,
2012a) ja 2014 (Luode Consulting Oy, 2014). Tutkimusraportit ovat liitteinä 5 ja 6.
Vuoden 2012 näytteenoton suoritti Ramboll Finland Oy 16.7.-18.7.2012 välisenä aikana. Näytteet analysoitiin Ramboll Analyticsin laboratoriossa. Vuoden 2014 näytteenoton
suoritti Luode Consulting Oy toukokuussa 2014. Näytteet analysoitiin Eurofins Scientific
Finland Oy:n laboratoriossa. Näytteitä otettiin viidestä tutkimuspisteestä (YHT1-YHT5)
sedimentin ylimmästä noin 0-10 cm kerroksesta. Vuonna 2014 otettiin lisäksi yksi rinnakkaisnäyte yhdestä tutkimuspisteestä (YHT1B). Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 10.

Kuva 13. Tutkimuspisteiden (YHT1-YHT5) sijainnit.
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Sedimenttinäytteistä analysoitiin:


Vesipitoisuus;



Hehkutushäviö;



Savespitoisuus (<2 µm:n fraktio);



Metallit (Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja As);



PCB-yhdisteet kongeneerispesifisesti (IUPAC-numerot: 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180
ja summapitoisuus);



Orgaaniset tinayhdisteet (monobutyylitina, dibutyylitina, tributyylitina ja trifenyylitina).

Lisäksi vuonna 2012 määritetään näyteasemalta YHT3 myös:


pH;



PAH-yhdisteet (vähintään naftaleeni, antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, bentso(a)antraseeni, kryseeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(a)pyreeni, bentso(ghi)peryleeni
ja indeno(123-cd)pyreeni ja summapitoisuus);



PCDD- ja PCDF-yhdisteet (dioksiinit ja furaanit, WHO-TEQ);



Torjunta-aineet (DDT + DDE + DDD).

3.4.2 Tutkimustulokset
Fysikaaliset ominaisuudet
Vuoden 2012 ja 2014 sedimenttitutkimusten fysikaalisia laatusuureita koskevat tulokset
on koottu taulukoon 1.
Taulukko 1. Sedimentin laatuominaisuudet (tutkimuspisteet YHT1-YHT5).
Näytepiste
YHT1
YHT1B
YHT2
YHT3
YHT4
YHT5

Näytteenottovuosi

Syvyys
(m)

2012
2014
2014
2012
2014
2012
2014
2012
2014
2012
2014

25,5
25
25
20,0
20
21,0
21
21,0
20
24,5
21

Näytesyvyys
(cm)
0-7
0-7
0-7
0-10
0-7
0-10
0-7
0-7
0-7
0-7
0-7

Maalaji
SaLj

SaLj
SaLj
SiLj
SaLj

Kuivaaine
(%)
23
22,3
26,3
29
20,4
30
32
25
25,5
24
25,8

Hehkutushäviö
(% ka.)
9,0
8,6
8,3
6,2
7,5
7,8
7,5
8,8
8,1
8,8
8,5

pH

7,8

Savipitoisuus
(%)
67,6
72,1
47
57,0
56,4
65,0
62,8
18,9
67,6
52,6
62,9

Vuonna 2012 veden syvyys vaihteli tutkimuspisteillä välillä 20-25,5 m. Tutkimuspisteessä YHT4 sedimentti oli silttiliejua (SiLj), muissa tutkimuspisteissä sedimentti oli saviliejua (SaLj). Sedimentin ylimmän kerroksen kuiva-ainepitoisuus vaihteli välillä 23-30
%, orgaanisen aineksen määrä (LOI % k.a.) 6,2-9 % ja savipitoisuus välillä 18,9-67,6
%.
Vuonna 2014 veden syvyys vaihteli välillä 20-25 m. Sedimentti oli kaikissa tutkimuspisteissä saviliejua. Sedimentin ylimmän kerroksen kuiva-ainepitoisuus vaihteli välillä
20,4-25,8 %, orgaanisen aineksen määrä (LOI % k.a.) 7,1-8,1 % ja savipitoisuus välillä 56,4-72,1 %.
Rajakarin nykyisen läjitysalueen pintasedimentin laatuominaisuudet olivat vuosien 2012
ja 2014 tarkkailunäytteenoton (Ramboll, 2012b; Luode Consulting 2014) yhteydessä
seuraavat: kuiva-ainepitoisuus 30-35 %, orgaanisen aineksen määrä (LOI % ka.) 5-8
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% ja savipitoisuus 47-63 %, maalajin ollessa savilieju. Sedimentti vastaa koostumukseltaan suhteellisen hyvin Rajakarin nykyiselle läjitysalueelle läjitettyä sedimenttiä.
Kemialliset ominaisuudet
Vuoden 2012 normalisoimattomia raskasmetallipitoisuuksia verrattiin mm. kirjallisuudesta saatuihin arvoihin Suomen rannikkoalueiden sedimenttien raskasmetallien taustapitoisuuksista. Normalisoituja pitoisuuksia verrattiin kummassakin tutkimusraportissa
Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa esitettyihin pitoisuustasoihin.
Tässä yhteenvetoraportissa pitoisuusvertailu on tehty sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (YM, 2015) esitetyille pitoisuustasoille: 1A, 1B, 1C ja 2, jotka on annettu
standardisedimentin koostumukseen normalisoiduille pitoisuuksille. Pitoisuustason (tai
laatukriteeritaso) 1A:n alittavat pitoisuudet vastaavat luonnontilaista sedimenttiä. Pitoisuustason 1B alittavat pitoisuudet eivät vaikuta sedimentin läjityskelpoisuuteen. Pitoisuudeltaan tasojen 1B ja 1C välissä olevia sedimenttiaineksia saa läjittää sekä ns. hyvälle että tyydyttävälle läjitysalueelle. Pitoisuudeltaan tasojen 1C ja 2 välissä olevia sedimenttiaineksia saa läjittää ainoastaan ns. hyvälle läjityspaikalle. Pitoisuustason 2 ylittävät sedimenttiainekset ovat pääsääntöisesti mereenläjityskelvottomia.
Raskasmetallipitoisuudet. Vuonna 2012 raskasmetalleista kromin ja sinkin normalisoidut pitoisuudet ylittivät laatukriteeritason 1A tutkimuspisteessä YHT4 sekä kupari tason 1B ja nikkeli tason 1C. Tutkimuspisteessä YHT5 ylittyi kuparin kriteeritaso 1A.
Vuonna 2014 raskasmetallien normalisoidut pitoisuudet eivät ylittäneet laatukriteeritasoja. Raskasmetallien normalisoidut pitoisuudet on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Sedimenttinäytteiden raskasmetallien normalisoidut pitoisuudet.
Näytepiste
YHT1

Tutkimuspiste

2012
2014
YHT2
2012
2014
YHT3
2012
2014
YHT4
2012
2014
YHT5
2012
2014
Taso 1A
Taso 1B
Taso 1C
Taso 2

As

Cd

Cr

Cu

Pb

Ni

Zn

19
16
19
22
25
18
33
19
22
18
40
80
100
200

25
19
29
24
27
23
73
21
33
21
45
50
60

116
91
116
110
131
96
280
101
146
95
170
360
500

mg/kg ka
10
7
10
7
9
10
13
6
9
6
15
50
70

0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
2,5

54
44
60
52
54
48
48
47
47
46
65
270

30
24
31
31
34
27
63
28
39
26
35
50
70
90

PCB-pitoisuudet. Vuonna 2012 PCB-kongeneerien pitoisuudet olivat kaikissa tutkimuspisteissä alle laboratorion määritysrajan (<0,01 mg/kg). Vuonna 2014 tutkimuspisteessä YHT2 ylittyi PCB-101 kongeneerin laatukriteeritaso 1A ja PCB-118 kongeneerin
taso 1B. Tutkimuspisteessä YHT5 ylittyi PCB-153 laatukriteeritaso 1B. Nykyisellä Rajakarin läjitysalueella ei todettu PCB-yhdisteitä vuosina 2012-2014.
Orgaaniset tinayhdisteet. Vuonna 2012 normalisoidut tributyylitinan (TBT) pitoisuudet vaihtelivat välillä 6,5-30,8 µg/kg. Näytteissä esiintyi myös TBT:n hajoamistuotteita
dibutyylitinaa (<5-15,4 µg/kg) ja monobutyylitinaa (<5-18 µg/kg). Trifenyylitinan
(TPhT) pitoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle laboratorion määritysrajan (<5 µg/kg).
TBT:n normalisoidut pitoisuudet ylittivät tason 1B tutkimuspisteessä YHT3.
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Vuonna 2014 normalisoidut TBT-pitoisuudet vaihtelivat välillä 13,2-45,3 µg/kg. Normalisoidut DBT:n pitoisuudet vaihtelivat välillä 6,1-16,6 µg/kg ja monobutyylitinan pitoisuudet välillä 3,4-6,6 µg/kg. TPhT:n pitoisuudet jäivät alle laboratorion määritysrajan
kaikissa näytteissä. Tributyylitinan normalisoitu pitoisuus ylitti tason 1B tutkimuspisteessä (YHT2). Taso 1A ylittyi kaikissa muissa näytteissä.
Taulukko 3. Orgaanisten tinayhdisteiden normalisoidut pitoisuudet.
Näytepiste
YHT1

Tutkimus-piste

2012
2014
YHT2
2012
2014
YHT3
2012
2014
YHT4
2012
2014
YHT5
2012
2014
Taso 1A
Taso 1B
Taso 1C
Taso 2

TBT

DBT

MBT

µg/kg ka
14
16
6
45
31
13
16
20
15
14
5
30
100
150

9
7
<mr
17
15
6
11
10
10
6

<mr
7
<mr
17
18
6
<mr
10
<mr
6

Rajakarin nykyisellä läjitysalueella normalisoidut organotinapitoisuudet ovat olleet korkeampia: korkein normalisoitu TBT pitoisuus vuonna 2003 oli 83 µg/kg, vuonna 2006
71 µg/kg, vuonna 2012 75 µg/kg ja vuonna 2014 46,9 µg/kg.
PAH-yhdisteet, dioksiinit ja furaanit. Yhdisteet analysoitiin tutkimuspisteestä YHT3
otetusta näytteessä vuonna 2014. Näytteessä todettiin PAH-yhdisteitä: fluoranteenin
(0,03 µg/kg) ja pyreenin (0,03 µg/kg) normalisoidut pitoisuudet ylittivät tason 1A.
Näytteen dioksiini- ja furaanipitoisuudet (PCDD/PCDF) ylitti pitoisuustason 2: normalisoitu yhteenlaskettu summapitoisuus oli 226 ng/kg k.a.
PAH-yhdisteiden normalisoidut pitoisuudet olivat alhaisempia tai yhtä suuria kuin Rajakarin nykyisellä läjitysalueella vuonna 2012. Dioksiini- ja furaaniyhdisteitä havaittiin
määritysrajan ylittävinä pitoisuuksina enemmän sekä osittain korkeampina pitoisuuksina, kuin nykyisellä Rajakarin läjitysalueella.
Torjunta-aineet. Tutkimuspisteestä YHT3 todettiin DDT:tä ja sen hajoamistuotteita
(DDD:tä ja DDE:tä), mutta analysoidut pitoisuudet jäivät alle laboratorion määritysrajan. Näytteessä havaittiin myös muita torjunta-aineita (CDD- ja CDF-yhdisteitä), niiden
pitoisuudet välillä 2-57 ng/kg k.a. Dioksiinit kuuluvat ns. POP-yhdisteisiin (persistent
organic pollutants), jotka ovat pysyviä ja kertyviä yhdisteitä ja niitä pidetään siksi erityisen haitallisina ympäristölle.
3.4.3 Johtopäätökset
Tutkimusalueen pohja koostuu savi- ja silttiliejusta. Pohjan sedimentti vastaa tyypiltään
Rajakarin nykyiselle läjitysalueelle läjitettyä sedimenttiainesta ja on samankaltaista kun
tulevaisuudessa alueelle mahdollisesti läjitettävä sedimenttiaines.
Sedimenttitutkimusten perusteella uuden yhteisläjitysalueen pohjan sedimentissä todettiin taustapitoisuuksia korkeampia pitoisuuksia raskasmetalleja kahdessa tutkimuspisteissä (YHT4 ja YHT5). Tason 1A ylittävinä pitoisuuksina todettiin kromia, sinkkiä,
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kuparia ja nikkeliä. Tason 1B (läjitys ns. hyvälle tai tyydyttävälle alueelle) ylitti kupari.
Nikkelin pitoisuus ylitti tason 1C (läjitys ainoastaan ns. hyvälle läjitysalueelle).
Myös PCB- ja PAH-yhdisteitä todettiin tason 1A ylittävinä pitoisuuksina tutkimuspisteessä YHT3. Samassa tutkimuspisteessä yhteenlasketut dioksiini- ja furaanipitoisuudet ylittivät tason 2, eli sedimentti olisi mereen läjityskelvotonta.
Haitta-ainepitoisuudet ovat hieman matalampia tai samaa suuruusluokkaa kuin Rajakarin nykyisellä läjitysalueella. Dioksiini- ja furaanipitoisuudet ovat osittain korkeampia
yhteisläjitysalueella. Myös PCB-yhdisteitä todettiin vuonna 2014 yhteisläjitysalueella.
3.5 Pohjaeläintutkimukset, 2012-2014
3.5.1 Aineisto ja menetelmät
Pohjaeläintutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa alueen pohjaeläimistä ennen läjitystoiminnan alkua. Kartoitus toteutettiin pohjaeläinten lajistotutkimuksena Rajakarin nykyisen läjitysalueen tarkkailun yhteydessä vuosina 2012 (Ramboll, 2012a) ja 2014 (Kala- ja vesitutkimus Oy, 2014) näyteasemilta YHT1-YHT5 (kuva 13). Näytteet otettiin
sedimentin pintakerroksesta syvyydeltä 0-10 cm. Tutkimusraportit ovat liitteinä 5 ja 7.
Vuoden 2012 näytteenoton suoritti Ramboll Finland Oy 17.7.2012. Näytteet otettiin
Ekman-noutimella sedimentin ylimmästä 10 cm pintakerroksesta. Jokaiselta tutkimuspisteeltä otettiin kolme rinnakkaisnäytettä. Pohjaeläimet määritettiin lajilleen tai muuhun ryhmään ja biomassa määritettiin märkäpainona. Määrityksen suoritti FM Markus
Leppä Probenthos Oy:ssä.
Pohjaeläinanalyysien tuloksia verrattiin Lounaisen sisäsaariston alueen vertailuarvoihin
sekä myös aikaisempien pohjaeläintutkimusten tuloksiin Rajakarin (näyteasema Rajakari 220: v.2008) ja Airiston alueelta (näyteasemat Turm R-1 ja T-30: v.1991, 1995 ja
2000).
Vuoden 2014 näytteenottotyöt tehtiin 9.6.2014. Näytteet otettiin VanVeen- näytteenottimella, jonka näyteala on 1 000 cm2. Biomassat punnittiin eliöryhmä- ja näyteasemakohtaisina tuorepainoina. Lisäksi liejusimpukat luokiteltiin kuoren maksimipituuden perusteella kokoluokkiin. Määritystyön ja punnitukset suoritti FL Lauri Paasivirta.
Pohjaeläintuloksia verrattiin vuoden 2012 pohjaeläintuloksiin, sekä Pohjois-Airisto –
Kotkanaukon vesimuodostuman vedenlaatuseurantaan liittyviin pohjaeläinnäytteenottoihin näyteasemilta Kuuvannokka Tulkki 10, Rymättylä D, Turm 297 ja Turm T-10
(v.2011).
Pohjaeläinaineistosta laskettiin vesimuodostumien pehmeän pohjan pohjaeläimistön
ekologista tilaa kuvaava rannikkovesien BBI-indeksi (Brackish water Benthic index). Lisäksi laskettiin BBI-ELS –arvo, joka kuvaa indeksiarvon poikkeavuutta luonnontilaisesta
arvosta.
3.5.2 Tutkimustulokset
Vuonna 2012 tutkimuspisteillä havaittiin 3-4 lajia. Pohjaeläinten yksilötiheys tutkimuspisteillä vaihteli välillä 871-1780. Vallitsevin lajiryhmä oli kaikilla tutkimuspisteillä liejuputkimadot (Marenzelleria sp.) ja toiseksi runsain laji oli liejusimpukka (Macoma balthica). Pohjaeläinten biomassa vaihteli välillä 31-247 g/m2. Liejusimpukalla oli runsain
biomassa kaikilla tutkimuspisteillä, lukuun ottamatta tutkimuspistettä YHT1, missä
biomassaltaan runsain lajiryhmä oli monisukasmadot (Polychaeta).
Vuonna 2014 tutkimuspisteillä havaittiin 3-4 lajia tai lajiryhmää. Yksilömääränä mitattuna runsain lajiryhmä olivat liejuputkimadot (1086-1712 yks/m2). Biomassaltaan selP26359P001_Turun Satama_yhteisläjitysalue_yhteenvetoraportti.docx
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västi suurin lajiryhmä oli liejusimpukka (12-207 g/m2) kolmella tutkimuspisteellä. Tutkimuspisteillä YHT1 ja YHT5 runsain biomassa oli liejuputkimadoilla. Liejusimpukan kokojakauma vaihteli eri näyteasemien välillä; näyteasemilla YHT1 ja YHT5 esiintyi runsaasti pieniä (<4 mm) simpukoita, kun taas näyteasemilla YHT2-YHT4 esiintyi eniten
iso kokoisia (16-20 mm) yksilöitä. Pienet simpukat osoittavat liejusimpukkapopulaation
lisääntyvän alueella.
Vuosien 2012-2014 tulosten välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia pohjaeläinyhteisössä. Yksilömäärät olivat vuonna 2012 hieman suurempia, mutta vaihtelun
arvioitiin selittyvän normaalilla vuosivaihtelulla. Vuoden 2012 pohjaeläinaineistossa
esiintyneitä liejusukasjalkaisia ja valkokatkaa ei havaittu vuonna 2014. Vertailuasemilla
lajeja esiintyi runsaammin (5-9 lajia) kuin tutkimuspisteillä (3-4 lajia).
Vuonna 2012 BBI-indeksin perusteella pohjan tila oli kahdessa tutkimuspisteessä
(YHT2, YHT3) tyydyttävä ja kolmessa välttävä. Myös BBI-ELS-indeksin mukaan pohjaeläinyhteisön kunto oli tyydyttävä tai välttävä sekä poikkesi luonnontilaisesta. Vuonna
2014 BBI-indeksin mukaan pohjan kunto oli tyydyttävä tutkimuspisteissä (YHT1, YHT3,
YHT5) ja kahdessa välttävä. Alueella ei vuosina 2012-2014 arvioitu tapahtuneen merkittävää muutosta pohjan kunnossa. Vertailuasemat sijoittuivat BBI-indeksin perusteella hyvän tilan luokkaan, yhtä vertailuasemaa (TURM-297) lukuun ottamatta.
Vuonna 2012 Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksin mukaan monimuotoisuus ja pohjaeläinyhteisön tasaisuus olivat korkeimpia tutkimuspisteellä YHT2 ja matalinta tutkimuspisteellä YHT1. Alueelle annetun vertailuarvon perusteella tutkimusalueen pohjaeläinten lajistollinen monimuotoisuus arvioitiin matalaksi.
Taulukkoon 4 on koottu vuosien 2012-2014 pohjaeläintutkimuksen sekä vertailuasemien tuloksia.
Taulukko 4. Näyteasemien YHT1-YHT5 sekä vertailuasemien lajimäärät, BBI-indeksi, BBI-ELSarvo, BBI Luokka, BBI-ELS Luokka sekä Shannon-Wiener-indeksi (Kala- ja vesitutkimus Oy
2014).

Vuonna 2012 laskettiin myös pohjan rehevyysindeksi, jonka perusteella pohja oli kaikissa tutkimuspisteissä lievästi karu.
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3.5.3 Johtopäätökset
Uuden yhteisläjitysalueen pohjaeläinlajisto todettiin olevan tyypillistä valoisan kerroksen alapuolista pehmeän pohjan lajistoa. Lajisto oli yksinkertaista ja sen monimuotoisuus oli matala. Pohjan ekologinen tila oli välttävä tai tyydyttävä, kun se vertailualueilla
oli pääsääntöisesti hyvä. Pohjan välttävästä tai tyydyttävästä tilasta huolimatta, alueella tapahtui kuitenkin paikoitellen liejusimpukkapopulaation lisääntymistä. Lajimäärät
vaihtelivat tutkimuspisteiden välillä, mutta pohjayhteisön tilassa ei esiintynyt huomattavia eroja.
Pohjaeläinlajien yksilömäärät olivat matalia, liejuputkimatoja lukuun ottamatta. Liejuputkimadot ovat erittäin tehokkaita leviämään ja hyödyntämään erilaisia elinympäristöjä, ne kestävät hyvin rehevöitymistä ja häiriöitä. Liejusimpukat muodostivat suurimman
biomassan. Liejusimpukat kestävät hyvin vähähappisia oloja ja likaantumista. Liejusukasjalkaisten ja valkokatkan, jotka ovat herkkiä häiriöille, puuttuminen vuoden
2014 aineistosta saattaa viitata pohjan elinolosuhteiden huonontumiseen. Pohjan
elinympäristön ei kuitenkaan todettu pohjaeläinaineiston perusteella olevan hapeton.
Yhteisläjitysalueen pohjaeläimistö eroaa lajimäärältään ja koostumukseltaan selvästi
kauempana sijaitsevista vertailuasemista. Pohjaeläinlajisto ja sen tila vastasi sen sijaan
hyvin pohjaeläinlajistoa Pohjois-Airistolla läjitystoiminnan vaikutusalueella. Pitkään jatkuneen läjitystoiminnalla arvioitiin todennäköisesti kohdistaneen heikentävän vaikutuksen uuden yhteisläjitysalueen pohjaeläinyhteisöön.
Tulevan mahdollisen läjitystoiminnan arvioitiin muuttuvan pohjan lajistoa ja pohjan tilan heikkenevän mahdollisen läjitystoiminnan seurauksena.
3.6 Kalastoselvitys, 2015
3.6.1 Aineisto
Varsinais-Suomen vesistösaneeraus Oy laati selvityksen Turun edustan merialueen kalataloudellisesta tilasta vuonna 2015 (Varsinais-Suomen vesistösaneeraus Oy, 2015).
Raportti oli kirjallisuuskatsaus Pohjois-Airiston alueella tehtyihin kalataloudellisiin velvoitetarkkailuihin sekä alueella muihin tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimusraportti on liitteenä 8.
3.6.2 Eri kalalajien kutualueet
Turun edustan merialuetta pidetään Saaristomeren tärkeimpänä kalojen lisääntymisalueena. Erityisesti se on sopinut silakan kutu- ja lisääntymisalueeksi, johtuen alueen
syvistä ulappavesistä yhdistyneenä ravinnerikkaisiin sulamisvesiin. Lisääntynyt ihmistoiminta, ja sen seurauksena vesialueen muuttuneet hydrologiset olosuhteet (laivaliikenne, ruoppaukset, läjitystoiminta) sekä lisääntyneet ravinnepitoisuudet (jätevesikuormitus, maatalouden hajapäästöt) ovat vaikuttaneet merkittävästi Turun merialueen
kalataloudellisen tilaan.
Turun edustan merialueella on useita silakan kutualueita, lisäksi alueella on todettu siian, ahvenen, kuhan, hauen ja useiden särkikalojen kutualueita. Kalalajeista silakka ja
siika kutevat pääasiassa Airiston ranta-alueilla, kun taas muut kalalajit suojaisemmissa
lahdissa ja salmissa. Eri kalalajien kutualueille ihmistoiminnan vaikutukset ovat erilaisia.
Silakka. Silakan kutualueet sijaitsevat Airiston syvien ulappa-alueiden välittömässä läheisyydessä (kuva 13), ja altistuvat siten sekä merialueen rehevöitymiselle että laivaliikenteen aiheuttamille haitoille. Silakan kutualueita on seurattu osana Turun Sataman
velvoitetarkkailua vuodesta 1989 lähtien. Kutuaaltojen kehityksessä on tapahtunut suu-
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ria muutoksia: vuoteen 2000 asti kutuaaltojen kuolleisuus kasvoi, ollen jopa 90 %.
Vuoden 2000 jälkeen kuolleisuudet laskivat rajusti, ja mitä pidemmälle mäti kehittyi,
sen vähemmän se sisälsi kuolleita yksilöitä. Muutosta tarkasteltaessa huomattiin, että
kutualustalta huuhtoutui mädin kehityksen aikana jopa 98 % mädistä ja se kulkeutui
virtausten mukana Airiston syvänteisiin.

Kuva 14. Kuvaan on merkitty sinisellä ympyrällä edelleen aktiiviset silakan kutualueet ja punaisella vanhat, ei-käytössä olevat kutualueet. Vihreällä ympyrällä kuvaan on merkitty kuhan kutualueita (Varsinais-Suomen vesistösaneeraus Oy, 2015).

Kuolleisuuden nousuun ja mädin huuhtoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: emokalan kunto, mädin kiinnittymiseen vaikuttavien proteiinien ominaisuudet,
vedessä olevan irtaimen aineksen määrä kudun aikana, alueella esiintyvät haittaaineet, kutupaikan kasvillisuus, mädin kiinnittymisalusta, mädin kuolleisuus ja kutupaikan hydrologiset olosuhteet.
Silakan lisääntyminen on heikentynyt koko seurantajakson ajan. Tällä hetkellä kutualueiden mädistä <1 % saavuttaa poikasvaiheen. Useiden vuosien ajan mädin huuhtoutuminen oli merkittävin silakan poikastuotantoa laskeva tekijä, viimeisen kahden vuoden
aikana huuhtoutuminen on kuitenkin vähentynyt kutualustalla tapahtuneiden muutosten vuoksi. Kasvillisuusmuutoksen aiheuttaja saattaa olla uuden tulokaslajin (liejutaskuravun), aiheuttamat vaikutukset kutualueiden putkilokasvillisuudelle.
Muut kalalajit. Siian, joka on herkkä rehevöitymisen aiheuttamille vaikutuksille, poikastuotantoa ei ole havaittu Airiston kutualueilla vuonna 2001.
Etäämmällä rannikosta sijaitsevien kalalajien kutualueisiin ei rehevöityminen vaikuta
yhtä voimakkaasti kuin rannikon läheisyydessä sijaitsevilla kutualueilla (silakka, siika)
ja joidenkin kalalajien (hauki) osalta poikasten tuotanto on saattanut jopa lisääntyä.
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Särkikalojen lajiston on huomattu hieman köyhtyneen, ja kokonaislajimäärä on laskenut viime vuosien tarkkailuissa.
3.6.3 Turun edusta kalojen lisääntymisalueena
Airisto on säilynyt Saaristomeren tärkeimpänä kalojen lisääntymisalueena ympäristömuutoksista huolimatta. Kalanpoikasia saapuu alueelle runsaasti ympäröiviltä vesialueilta ja vähän kauempaakin. Osana Turun Sataman kalataloustarkkailua merialueella on
vedetty poikasnuottaa paritroolina. Poikasnuottausten avulla voidaan seurata lisääntymisalueen kehitystä. Nuottausten perusteella Pohjois-Airisto on merkittävä koko Saaristomeren poikastuotantoalueena.
3.6.4 Kalojen haitta-ainepitoisuudet
Turun Sataman velvoitetarkkailuissa on mitattu kalojen haitta-ainepitoisuuksia: orgaanisia tinayhdisteitä, PCB-yhdisteitä sekä raskasmetalleja.
Orgaaniset tinayhdisteet. Orgaanisia tinayhdisteitä on mitattu eri kalalajeista vuodesta 2004 lähtien. Turun edustan merialueella pisimpään on seurattu mateen ja mateen maksan orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksia. TBT:n pitoisuudet laskivat mateella huomattavasti vuosina 2004-2007 ja ovat sen jälkeen pysyneet lähes samalla tasolla. Vuosina 2007, 2011 ja 2014 ovat kalojen lihaksesta määritetyt orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet pysyneet samalla tasolla, ainoastaan mateen maksan TPhT:n
pitoisuudet ovat laskeneet tasaisesti.
PCB-yhdisteet. PCB-yhdisteitä on mitattu velvoitetarkkailussa vuosina 2011 ja 2014.
Em. ajanjaksona pitoisuudet laskivat huomattavasti, ollen tilastollisesti merkittäviä kuhalla ja ahvenella, mutta eivät mitattuna mateesta tai mateen maksasta. Pitoisuudet
vaihtelivat huomattavasti eri made-yksilöiden välillä, johtuen luultavasti mateen pienemmistä elinalueista, joiden välillä haitta-aineiden pitoisuudet vaihtelevat suuresti.
Raskasmetallit. Turun Sataman velvoitetarkkailun yhteydessä on mitattu elohopean,
lyijyn, kadmiumin, arseenin, kromin, nikkelin, sinkin ja kuparin pitoisuuksia eri kalalajeista. Vuonna 2014 määritysrajan ylittäviä metallipitoisuuksia todettiin elohopealta, arseenilta, sinkiltä ja kuparilta. Lisäksi yhdeltä kuha-yksilöltä mitattiin määritysrajan ylittävä kromipitoisuus. Lisäksi neljän made-yksilön maksasta mitattiin kadmiumia yli
määritysrajan. Pitoisuuden keskiarvo oli 0,2 mg/kg ja se ylittää elintarvikkeena käytettävän kalan sallitun keskimääräisen pitoisuuden 0,05 mg/kg. Elohopean pitoisuudet
alittivat kaikissa näytteissä raja-arvo pitoisuuden 0,5 mg/kg kalalajien elintarvikekäytölle. Arseenipitoisuudet vaihtelivat eri kalalajeilla välillä 0,36-73 mg/kg ja mateen
maksassa 1,14 mg/kg, kun turvallisena saantiarvona pidetään pitoisuutta 0,3-0,8
µg/kg/vrk. Vuosina 2011 ja 2014 mitatut arseenipitoisuustasot olivat hyvin lähellä toisiaan, sinkki- ja kuparipitoisuudet laskivat em. ajanjaksona.
3.6.5 Johtopäätökset
Turun edustan merialueen tila on edelleen heikentynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Alue on yksi Saaristomeren tärkeimmistä kalojen lisääntymisalueista. Se on kuitenkin
menettänyt merkitystään kalojen kutualueena. Merialueen ravinnepäästöjä on saatu
vähennettyä, mutta tämä ei ole johtanut lisääntymisalueen rehevyystason laskuun.
Haitallisten aineiden pitoisuudet kalalajeissa ovat laskeneet alueella. Merialueen säilyttämiseksi kalojen lisääntymisalueena olisi alueen rehevyystasoa saatava laskemaan,
sekä erityisesti silakan kutuaikana olisi vähennettävä haitallisia virtauksia.
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3.7 Meriarkeologinen selvitys, 2015
3.7.1

Aineisto ja menetelmät
Arkeologisen vedenalaisinventoinnin tavoitteena oli selvittää sijaitseeko tutkimusalueella vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Alueelle tehtiin viistokaikuluotaus Meritaito Oy:n
toimesta 11.6.2015 50 + 50 m kaistaleveydellä taajuudella 600 kHz. Luotausmateriaalin meriarkeologisen tulkinnan teki Pintafilmi Oy (2015). Tutkimusraportti on liitteenä 9.

3.7.2 Tutkimustulokset
Luotausmateriaalista havaittiin yksi, kooltaan noin 23,5 m pitkä oleva aluksen hylky.
Hylky ja sen sijainti on esitetty kuvissa 4 ja 15.

Kuva 15. Hylky (Pintafilmi Oy, 2015).

Hylky tunnistettiin vuonna 1930 Saksassa rakennetuksi Merivartiolaitoksen vartiomoottoriveneeksi numero 1 (VMV 1), joka on upotettu elinkaarensa päätteeksi PohjoisAiristolle. Vartiomoottoriveneitä on ollut Suomessa käytössä 20 kappaletta, ja ne ovat
osa Merivartiolaitoksen ja laivanrakennuksen historiaa. Veneistä kaksi (ml. hylky) on
rakennettu männystä, ja muut mahongista. Kotkan merimuseossa on entisöitynä yksi
VMV -mallinen alus (VMV 11), joka eroaa hylystä valmistusmateriaaliltaan.
3.7.3 Johtopäätökset
Muinaismuistolain näkökulmasta hylky ei ole muinaisjäännös, eikä sen vuoksi este läjitysalueen toteutumiselle (Matikka, 2015 ).
Hylky sijaitsee uuden läjitysalueen vaikutusalueella. Läjitysalueen reunan ja hylyn väliin
on kuitenkin jätetty noin 30 m:n suojavyöhyke, jonka arvioidaan riittävän sillä hylky sijaitsee korkeammalla pohjan alueella kuin pääosa läjitysalueesta ja itä-länsisuuntaisen
syvännealueen eteläreunalla. Läjitystä voidaan kohdentaa läjitysalueen sisällä vuosittaisten luotaustietojen perusteella sen varmistamiseksi, että hylyn päälle ei laskeudu
hienoainesta läjitettävistä massoista.
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4

JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

4.1 Yleiset kriteerit ja läjityspaikan soveltuvuus uudeksi yhteisläjitysalueeksi
4.1.1 Läjityspaikan ominaisuudet ja luokka
Uuden Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (YM, 2015) mukaan läjitystoiminta on
ensisijaisesti sijoitettava ns. hyvälle läjityspaikalle. Mikäli hyvää läjityspaikkaa ei löydy
ja sijoituspaikaksi ehdotetaan tyydyttävää läjityspaikkaa, on lupaviranomaiselle toimitettava kuvaus niistä toimenpiteistä, joita on tehty hyvien läjityspaikkojen etsimiseksi
sekä perustelut ja aineisto, joiden perusteella niitä ei ole löydetty jatkotarkasteluun.
Läjityspaikan luokittelu hyväksi tai tyydyttäväksi perustuu kohteen ominaisuuksiin, joita
ovat: pohjan tyyppi, sedimentin laatu, topografia ja kantavuus, virtaussuunnat ja virtausten voimakkuus sekä veden syvyys. Edellä lueteltujen tietojen perusteella arvioidaan
(tai tarpeen vaatiessa mallinnetaan) läjityksen realistinen työnaikainen ja pysyvä vaikutusalue.
Hyvän läjitysalueen (alhainen massan kulkeutumisriski) ominaisuuksia ovat:






Pohjan tyyppi: sedimentaatio- eli akkumulaatiopohja;
Topografia ja pohjan kaltevuussuunta: alue sijaitsee ympäristöään syvemmällä
tasolla eikä läjitysalueen kaltevuussuunta ole sellainen, että rinneprosessien vaikutuksesta läjitetyn sedimentin merkittävää kulkeutumista läjitysalueen ulkopuolelle;
Veden syvyys: minimivesisyvyys 10 m;
Virtaussuunnat ja -nopeudet: virtausnopeudet pohjan läheisyydessä ovat selkeästi painottuneet alhaisiin nopeuksiin (<3 cm/s), keskimäärin virtausnopeus alle
5 cm/s ja harvakseltaan (poikkeukselliset sääolosuhteet) yli 10 cm/s.

Tyydyttävän läjitysalueen (kohtuullinen kulkeutumisriski) ominaisuuksia ovat:




Pohjan tyyppi: sedimentaatio tai sedimentaatio-kuljetuspohja (akkumulaatiotransportaatiopohja);
Topografia ja pohjan kaltevuussuunta ja veden syvyys: minimivesisyvyys 10 m
läjityksen jälkeen, virtausolosuhteet ja –nopeudet sellaiset, että läjitetyn massan kulkeutuminen ajoittain mahdollista;
Virtaussuunnat ja -nopeudet: virtausnopeudet tyypillisesti alhaisia, keskimääräinen virtausnopeus alle 8 cm/s ja virtausnopeus ylittää 15 cm/s vain harvakseltaan.

Rajakarin nykyisen läjitysalueen länsipuolella sijaitsevan uuden yhteisläjitysalueen pohjatyypin arvioidaan tehtyjen sedimenttitutkimusten perusteella olevan enimmäkseen
akkumulaatiopohjaa.
Uuden yhteisläjitysalueen pohjan gradientti on alhainen (<1 %), ja se viettää kohti paikallista syvännettä alueen länsipuolella. Rinneprosessien ei arvioida aiheuttavan merkittävää sedimentin kulkeutumista läjitysalueen ulkopuolelle.
Veden syvyys läjitysalueella on noin 25 m. Virtausnopeudet pohjanläheisessä kerroksessa ovat mallinnuksen perusteella melko kovallakin tuulella (20 m/s) pohjanläheisessä kerroksessa 10,5-20 cm/s aiheuttaen vain pientä liikettä sedimentin pinnassa. Rajakarin nykyisellä läjitysalueella tehtyjen virtausmittausten perusteella virtausnopeus on
pohjanläheisessä kerroksessa keskimäärin vain 1-2 cm/s. Uudella läjitysalueella pohjan
läheisten virtauksien on mallinnettu olevan vieläkin vähäisempiä. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella uusi läjitysalue voidaan lukea ns. hyvän läjitysalueen luokkaan.
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4.1.2 Muut läjityspaikan soveltuvuuteen vaikuttuvat tekijät
Muita läjityspaikan soveltuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat Sedimenttien ruoppaus- ja
läjitysohjeen mukaan: suljetut sotilaalliset alueet, merenpohjan teknisluonteinen käyttö
(erilaiset putki- ja kaapelilinjat), olemassa olevat ja tulevat laivaväylät ja niiden vaikutusalueet sekä läjityspaikan koko ja käyttöikä (Ympäristöministeriö, 2015).
Uudella läjitysalueella ei ole tunnistettu suljettuja sotilaallisia alueita. Alueen läheisyyteen on suunniteltu merikaapelin 805 (Blue) at Nådendal (KP 151-159) asentamista,
mutta merikaapelireitin on tarkastettu kulkevan riittävän kaukana suunnitellusta läjitysalueesta eli ruoppausmassojen tahattoman läjittämisen merikaapelin päälle ei ole
arvioitu olevan mahdollista. Alueella ei ole tiedossa muita olemassa olevia tai suunniteltuja kaapeleita tai putkilinjoja.
Läjitysalueen itäpuolella, noin 800 metrin päässä, kulkee Kauppamerenkulun 1-lk väylä
3255: Utö-Naantali, jolla liikennöi rahtialuksia tiheästi. Läjitysalueen läpi kulkee Veneväylä 3310: Naantali-Airisto – väylä. Pohjadynaamisen mallin mukaan alusten potkurivirtojen aiheuttaman sedimentin kulkeutumisen on arvioitu rajoittuvan korkeintaan 100
– 200 metrin etäisyydelle kulkuväylästä, jos veden syvyys on yli 20 metriä. Veneiden
potkurivirroilla ei ole merkitystä sedimentin kulkeutumiseen läjitysalueen kohdalla, sillä
vesisyvyys on niin suuri.
Ehdotettu alue ei ole alusten ankkurointialuetta toisin kuin nykyinen Rajakarin läjitysalue. Alueen ei arvioida aiheuttavan vesiliikenteelle enempää onnettomuuden riskiä
kuin nykyisen Rajakarin läjitysalueen.
Läjityspaikka on kooltaan 650 x 400 m ja sen arvioitu läjityskapasiteetti on noin 1 miljoonaa m3:ä. Tämän kokoisen läjitysalueen kapasiteetti riittää nykyisillä läjitysmäärillä
noin 10-20 vuotta. Uusi yhteisläjitysalue sijaitsee kuljetusten kannalta sopivalla etäisyydellä ruopattavista kohteista.
Läjitysalueen vaikutusalueella sijaitsee hylky. Hylky on tunnistettu Merivartiolaitoksen
vuonna 1930 rakentamaksi vartiomoottoriveneeksi. Hylkyä ei lueta muinaismuistolain
näkökulmasta muinaisjäännökseksi, eikä se sen vuoksi ole este läjittämiselle. Hylyllä on
merkitystä lähinnä sukeltajapiireissä. Hylyn sijainti on huomioitu läjitysalueen rajauksessa.
Tunnistettavat herkät kohteet läjitysalueella tai sen vaikutusalueella ovat Sedimenttien
ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan seuraavat:











Natura 2000 – ja luonnonsuojelualueet ja alueet, jotka ovat tärkeitä vedenalaisen luonnon monimuotoisuudelle;
Alueet, joilla on uhanalaisia luontotyyppejä/lajeja;
Tunnetut ja merkittävät kalojen kutu- ja kasvualueet;
Kalojen ja merinisäkkäiden tunnetut vaellusreitit;
Linnuston tärkeimmät pesimä-, levähdys- ja ruokailualueet;
Luonnonkauniit tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet;
Alueet, joilla on erityistä tieteellistä tai biologista merkitystä;
Ammattikalastusalueet;
Yleiset uimarannat;
Talousvedenottoon käytetyt alueet.

Läjitysalueen sijaintia suhteessa em. herkkiin kohteisiin on tarkastettu myös lupahakemussuunnitelmassa. Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet sekä tärkeät lintualueet on
esitetty liitteessä 10.
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4.2 Vaikutusarviointi
4.2.1 Vaikutukset luonnon olosuhteisiin
Yhteisläjitysalueen läjitystoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset kohdistuvat pääosin samaan alueeseen, jota on kuormittanut Rajakarin nykyinen läjitystoiminta vuodesta 1998 lähtien. Alueen läheisyydessä sijaitsee myös Kuuvan entinen ruoppausmassojen läjitysalue, jonne on läjitetty sedimenttiaineksia vuosina 1989-1999.
Ruoppausmassojen kuljetuksella ja läjityksellä voi olla vaikutuksia fyysiseen meriympäristöön (veden laatu ja virtaukset, merenpohja ja melu), elolliseen meriympäristöön
(pohjaeliöstö, vesikasvillisuus, kalasto ja muu eläimistö), suojelualueisiin sekä ihmisen
ympäristöön (maankäyttö, liikenne, maisema, kalastus ja hyvinvointi). Tässä keskitytään läjitystoiminnan aiheuttamiin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat fyysiseen ja elolliseen
ympäristöön. Läjitystoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia on esitetty kuvassa
16.

Kuva 16. Periaatekuva läjityksen ympäristövaikutuksista (PIANC, 2009).

Vesistö ja veden laatu. Läjitystoiminta voi aiheuttaa veden kiintoainespitoisuuden
kasvua. Veden samentumista aiheuttaa sekä proomusta läjitettävä sedimenttiaines, että läjitettävän sedimenttikuorman painosta sen ympäristöstä resuspendoituva sedimenttiaines. Läjityksen aiheuttama veden samentuminen kestää läjitystoiminnan ajan
ulottuen muutaman tunnin päähän läjityksen alkamisesta. Voimakkain samentuminen
ilmenee vesipatjan pohjanläheisessä kerroksessa.
Läjitettävä aines koostuu todennäköisesti sedimenttiaineksesta, joka sisältä orgaanista
ainesta, sekä mahdollisesti myös ravinnepitoista (typpi, fosfori) sedimenttiainesta. Tällä
saattaa olla vesistöön rehevöitymistä lisäävä vaikutus sekä toisaalta pohjan läheisessä
kerroksessa hapen kulutusta lisäävä vaikutus. Läjitystoiminta saattaa myös vapauttaa
pohjaan jo sedimentoituneita ravinteita. Pohja ei tehtyjen tutkimusten perusteella ole
hapeton.
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Ruopattava aines saattaa sisältää myös haitta-aineita, joita voi vapautua vesimassaan
läjityksen yhteydessä. Liukoiset haitta-aineet levittyvät ja laimenevat tällöin merivirtausten mukana nopeasti, ja vähemmän liukoiset yhdisteet sedimentoituvat muun aineksen mukana läjitysalueelle.
Sedimentti ja pohjan morfologia. Uudeksi yhteisläjitysalueeksi ehdotetulla alueella
sijaitsee yksi sedimenttitutkimuspiste (YHT1). Tutkimuspisteessä on todettu kohonneita
pitoisuuksia orgaanisia tinayhdisteitä, joista tributyylitinan (TBT) pitoisuus oli sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen tasojen 1A ja 1B välissä (pitoisuus, jolla ei arvioida olevan vaikutusta läjityskelpoisuuteen). Muissa tutkimuspisteissä läjitysalueen ympäristössä on todettu kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja (kromi, sinkki, kupari, nikkeli),
orgaanisia tinayhdisteitä sekä PCB- ja PAH-yhdisteitä. Ruoppaus- ja läjitysohjeen tason
2 (pääsääntöisesti mereen läjityskelvotonta) ylitti dioksiini- ja furaaniyhdisteiden summapitoisuus yhdessä tutkimuspisteessä. Rajakarin nykyisellä läjitysalueella haittaaineiden pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa tai hieman korkeampia, ja joidenkin
haitta-aineiden osalta matalampia (dioksiinit ja furaanit). Haitta-ainepitoisuuksiltaan
uuden läjitysalueen sedimentin ja läjitettävän sedimentin välillä ei arvioida olevan merkittävää eroa.
Löyhän pintasedimentin kulkeutuminen on mahdollista ainakin kovilla tuulilla sekä liittyen poikkeuksellisiin virtausolosuhteisiin.
Muut vaikutukset. Läjitystoiminta muuttaa pohjan morfologiaa. Läjitysalue on morfologialtaan melko tasainen, syvyyden vaihdellessa välillä 22,4-26,3 m. Pohja viettää loivasti kohti alueen keski- ja länsiosaa, kohti alueen länsipuolella olevaa paikallista syvännettä. Muissa ilmansuunnissa merenpohja kohoaa 3-5 m korkeammalle. Läjitystoiminta tasaa pohja morfologiaa muodostaen vähitellen läjitysalueelle ympäristöstään
erottuvan kohouman. Läjitettävä sedimentin karkeampi aines uppoaa läjitettäessä löyhän pintakerroksen alapuolelle.
4.2.2 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä eläin- ja kasvilajistoon
Pohjaeläimistö. Läjitystoiminnan aiheuttamat vaikutukset pohjaeläimistöön johtuvat
läjitettävän aineksen peittävästä vaikutuksesta sekä elinolosuhteiden muuttumisesta
vedenlaadussa (mm. kiintoainespitoisuuden kasvu, ravinteiden lisäys, valon saannin
väheneminen) sekä sedimentin rakenteessa (orgaanisen aineksen lisääntyminen) ja
kemiassa (haitta-aineet, ravinteet) tapahtuvien muutosten seurauksena. Vaikutukset
pohjaeläimistöön vähenevät siirryttäessä kauemmaksi läjitysalueesta. Etäämmällä vaikutukset ilmenevät mahdollisesti rehevyyden lisääntymisenä, ravinteiden kulkeutumisen seurauksena.
Uuden yhteisläjitysalueen pohjaeläinlajisto todettiin olevan tyypillistä valoisan kerroksen alapuolista pehmeän pohjan lajistoa. Lajisto oli yksinkertaista ja sen monimuotoisuus oli matala. Pohjan ekologinen tila oli välttävä tai tyydyttävä, kun se vertailualueilla oli pääsääntöisesti hyvä.
Yhteisläjitysalueen pohjaeläinlajisto ja sen tila vastaa pohjaeläinlajistoa PohjoisAiristolla läjitystoiminnan vaikutusalueella. Pitkään jatkunut läjitystoiminta uuden yhteisläjitysalueen läheisyydessä on todennäköisesti heikentänyt pohjaeläinyhteisön elinmahdollisuuksia myös yhteisläjitysalueella. Mahdollisen tulevan läjitystoiminnan arvioidaan heikentävän pohjan lajistoa ja pohjan tilaa entisestään riippuen läjitettävän sedimentin määrästä ja laadusta. Muutos ei kuitenkaan ole kovin suuri, sillä alueen pohjan
ekologinen tila on jo lähtötilanteessa välttävä tai tyydyttävä.
Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus on VELMU-karttapalvelun mukaan läjitysalueella
vähäinen tai melko vähäinen. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus läjitysalueen lähiympäristössä noin 1-2 km:n säteellä vaihtelee vähäisestä melko suureen.
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Vaikutukset kaloihin ja kalakantoihin. Turun edusta on yksi Saaristomeren tärkeimmistä kalojen lisääntymisalueista, se on kuitenkin menettänyt merkitystään kalojen kutualueena. Silakan lisääntyminen on heikentynyt Pohjois-Airistolla koko kutualueiden seurannan ajan mädin kuolleisuuden ja huuhtoutumisen seurauksena. Vaikuttavia
tekijöitä on kuitenkin useita ja yksittäisten tekijöiden vaikutusten arviointi vaikeaa. Haitallisten aineiden pitoisuudet kalalajeissa ovat laskeneet alueella.
Ruoppausmassojen läjitystoiminta aiheuttaa veden samentumista. Samentumisen on
todettu rajoittuvan pohjanläheiseen kerrokseen ja palautuvan taustatasolle muutamassa tunnissa. Virtaukset voivat aiheuttaa myös läjitetyn sedimentin resuspendoitumista.
Kohonneet kiintoainepitoisuudet vesipatsaassa voivat heikentää näkyvyyttä ja näin kalojen saalistamista alueella, sekä korkeina pitoisuuksina suspendoitunut aines saattaa
juuttua kalojen kiduksiin ja heikentää niiden hapenottokykyä (Helsingin Satama 2012).
Em. tekijät voivat aiheuttaa karttamisreaktion kaloille, mutta vaikutuksen arvioidaan
kestävän vain läjitystoiminnan ajan ja olevan paikallinen.
Läjitystoiminta voi aiheuttaa sedimenttiaineksen kulkeutumista virtausten mukana sekä
peittää kalojen mätimunia, joka voi lisätä mädin kuolleisuutta. Pohjadynaamisen mallintamisen perusteella sekä alueella tehtyjen virtausmittausten mukaan pohjanläheiset
virtaukset alueella aiheuttavat kuitenkin korkeintaan pientä liikettä sedimentin pinnassa. Uuden läjitysalueen läjitystoiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittävää muutosta
kalojen nykyisiin lisääntymisolosuhteisiin.
Läjitettävä sedimenttiaines voi sisältää haitallisia aineita, joille kalat voivat altistua suoraan veden välityksellä tai ravinnon kautta. Haitta-aineiden haitallisten vaikutusten arvioidaan olevan paikallinen ja rajoittuvan pohjanläheiseen kerrokseen. Virtausten mukana kulkeutuvien haitta-aineiden pitoisuudet laimenevat nopeasti ja läjitysalueen ulkopuolella haitta-aineiden vaikutusten arvioidaan olevan vähäinen.
Merinisäkkäät. Merinisäkkäistä läjitystoiminnan vaikutukset voivat lähinnä kohdistua
Itämeren alueella eläviin Itämeren norppaan ja harmaahylkeeseen eli halliin. Lisäksi
Itämeren alueella elää noin 600 pyöriäisen kanta. Laji ei enää lisäänny Suomen alueella, mutta havaintoja tehdään vuosittain. Pyöriäinen on luokiteltu Itämeren alueella äärimmäisen uhanalaiseksi (CR). Itämeren norpan ja harmaahylkeen levinneisyys sekä
pääasialliset lisääntymisalueet on esitetty kuvassa 17.

Kuva 17. Harmaahylkeen (vas.) ja itämerennorpan (oik.) esiintyminen Itämeren alueella. Vaalean harmaalla merkitty levinneisyysalue ja tumman harmaalla pääasiallinen lisääntymisalue
(MMM, 2007).
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Harmaahylje on luokiteltu uhanalaisuusluokkaan (IUCN) elinvoimainen (LC) ja itämerennorppa uhanalaisuusluokkaan silmälläpidettävä (NT).
Läjitystoiminta voi heikentää alueella esiintyvien merinisäkkäiden ravinnonsaantia läjitystoiminnan mahdollisten vesistövaikutusten seurauksena. Myös haitallisille aineille altistuminen ravinnon kautta on mahdollista. Mahdollisen tulevan läjitystoiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittävää muutosta nykyisiin merinisäkkäiden elinolosuhteisiin alueella.
Herkät kohteet. Läjitysalueesta noin 2,3 km koilliseen sijaitsevalla Ruissalon saarella
sijaitsee Natura-2000 verkostoon kuuluva Ruissalon lehdot (FI0200057) (kuva 18).
Ruissalon lehdot on suojeltu sekä luontodirektiivin (SCI-alue) että lintudirektiivin (SPAalue) mukaan. Alueella on kaksitoista luontodirektiivin liitteen I mukaista luontotyyppiä,
joista viisi on priorisoituja. Luontodirektiivin liitteen II mukaisia lajeja alueella on neljä
ja lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja alueella on kahdeksan. Kuvaus Ruissalon lehdoista sekä luettelo alueella esiintyvistä luonto- ja lintudirektiivin liitteissä mainituista
lajeista on esitetty liitteessä 10.

Kuva 18. Natura2000-verkostoon kuuluva Ruissalon lehdot sekä läjitysalueen sijainti (Karttaaineisto: Ympäristökarttapalvelu Karpalo/5.11.2015).

Ruissalon saarella sijaitsee kolme yksityisen maalla sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta:
Ruissalon lintulahdet ja -rannat (YSA203050), Ruissalon lintuluodot (YSA203049) ja
Ruissalon lehdot (YSA203049), sekä Ruissalon lehtojen kanssa päällekkäiset luonnonsuojelualueet Ruissalon tammimetsä (YSA022284) ja Marjaniemen luonnonsuojelualue
(YSA022285). Lisäksi Ruissalon saarella sijaitsee luontotyyppipäätöksellä suojeltu Kuuvan jalopuumetsikkö (LTA206082). Läjitysalueen luoteispuolella sijaitsevalla Lapilan
saarella, noin 1,7 km etäisyydellä läjitysalueesta, sijaitsee neljä luontotyyppipäätöksellä
suojeltua aluetta: Lapilan keskiosan jalopuumetsiköt (LTA201452), Ruuhimäen päh-

P26359P001_Turun Satama_yhteisläjitysalue_yhteenvetoraportti.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Yhteisläjitysalueen tutkimusten
yhteenvetoraportti

33 (37)

16.12.2015

kinäpensaslehto (LTA201454), Ruuhimäen jalopuumetsikkö (LTA201451) sekä Lammen
jalopuumetsikkö (LTA201453). Suojelualueet on esitetty kuvassa 19.

Kuva 19. Suojelualueet suunnitellun yhteisläjitysalueen läheisyydessä (Kartta-aineisto: Ympäristökarttapalvelu Karpalo/5.11.2015).

Ruissalon saari lähiympäristöineen on luokiteltu myös kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA) (Ruissalo-92), joka on BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Kaikki Suomen IBA-alueet kuuluvat myös FINIBA-alueisiin, jotka ovat Suomen tärkeitä lintualueita.
Ruissalon saari lähiympäristöineen on luokiteltu myös valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi (Ruissalo-Hirvensalo-MAO020031), valinta perustuu Ruissalon - Hirvensalon monipuoliseen rannikon ja saariston luontoon, vanhaan huvilakulttuuriin ja
vauraaseen viljelymaisemaan (Ympäristöministeriö, 1992).
Suojelualueet, kansainvälisesti arvokas lintualue sekä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on esitetty liitteen 10 kartassa.
Läjitystoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia maan päällä sijaitseviin suojeltuihin
kasvillisuuskohteisiin. Läjitystoiminnalla voi olla vaikutuksia alueen linnustolle lähinnä
läjitystoiminnan vesistöön kohdistuvien vaikutusten myötä. Veden samentuminen saattaa häiritä sukeltamalla ravintonsa hankkivien lintulajien ravinnonsaantia. Veden samentuminen voi myös karkottaa paikallisesti kaloja alueelta. Läjitystoiminnan aiheuttama veden samentuminen on arvioitu melko paikalliseksi ja lyhytkestoiseksi ilmiöksi,
voimakkaimman samentumisvaikutuksen kohdistuessa vesipatsaan pohjakerrokseen.
Läjitystoimintaa on myös harjoitettu alueella jo pitkään. Lahdissa pesivien lintukantojen
on arvioitu edelleen olevan kohtalaisen hyvät alueella tehdyistä ruoppauksista ja rakentamisesta huolimatta (Ympäristö, 2015). Mahdollisesti tulevan läjitystoiminnan ei arvioida aiheuttavan muutosta alueen linnuston nykyisiin elinolosuhteisiin.
4.2.3 Vaikutukset loma-asumiseen ja virkistykseen
Hankkeen todennäköiset vaikutukset loma-asumiseen ja virkistykseen ovat vähäisiä eivätkä ne poikkea merkittävästi nykyisen läjitystoiminnan, jota harjoitetaan viereisellä
alueella, vaikutuksista. Läjitystoiminta keskittyy loppusyksyyn, jolloin alueen virkistyskäyttö on vähäistä. Alueen sijainti suhteessa läheisiin saariin on esitetty kuvassa 20.
P26359P001_Turun Satama_yhteisläjitysalue_yhteenvetoraportti.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Yhteisläjitysalueen tutkimusten
yhteenvetoraportti

34 (37)

16.12.2015

Kuva 20. Alueen sijainti suhteessa saariin. Ympyrän säde on noin 1,5 km (pohjakartta: Liikennevirasto).

Läjityksen aiheuttamien mahdollisten vaikutusten ajatellaan tässä koskevan niitä lomaasukkaita, joiden kiinteistöt sijaitsevat lähimmissä saarissa siten, että niiden rannat
ovat läjitysalueen suunnassa. Läjitysalueen länsipuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevia yksityisten omistamia saaria ovat Pitkäluoto, Anttiskauri ja Kaarnitta. Läjitysalueen suuntaan rajautuvia loma-asuntojen kiinteistöjä on näissä yhteensä arviolta
10-20 kpl.
Noin 2 km läjitysalueesta etelään sijaitsee Turun kaupungin omistama Vepsän saari, joka on kaupunkilaisten suosittu virkistyskohde. Vepsän saareen pääsee kesäisin vesibussilla Aurajoen laiturista.
Läjitysmassat sijaitsevat vähintään 18 metrin syvyydessä eikä niiden sijainnista alueella
ajatella olevan vaikutuksia loma-asumiseen tai virkistykseen.
Mahdolliset vähäiset lyhytkestoiset vaikutukset syntyvät läjitystoiminnan tuottamasta
laivaliikenteestä ja massojen purkamisen lähialueelle aiheuttamasta tilapäisestä lyhytkestoisesta veden samentumisesta ja melusta. Massojen läjitys voi aiheuttaa lähialueelle myös tilapäistä lyhytkestoista vähenemistä kalastuksen ja virkistyskalastuksen saaliisiin.
Loma-asuminen, ja vesialueen ja Vepsän saaren virkistyskäyttö painottuvat kesäaikaan. Läjitystoiminta keskittyy loppusyksyihin, jolloin toiminnan haitta loma-asumiselle,
pienveneilylle ja virkistykselle on vähäinen.
Alueen vesi on myös luontaisesti sameaa ja laadittujen arviointien perusteella läjitystapahtuman aiheuttamaa tilapäistä lisäsameutta on vaikea havaita. Läjityksen ei arvioida
vaikuttavan uimaveden laatuun.
Läjitys tehdään noin 200-300 m3:n palkoproomuilla, jotka vedetään alueelle hinaajilla.
Alusten tuottama aaltovaikutus vaimenee rantaan tullessa siten ettei se aiheuta laiturirakenteiden rikkoutumista.
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Läjitysalueen kohdalla sijaitsee pohjois-eteläsuuntainen pienveneväylä. Läjitysten aikainen laivaliikenne saattaa tilapäisesti heikentää pienveneilijöiden kokemaa turvallisuutta veneväylällä.
Mahdollisia vähäisiä vaikutuksia virkistyskäytölle voidaan vähentää keskittämällä läjitys
vähäisen veneilyn kausiin.
Kaavatilanne, vaikutukset vesiliikenteeseen ja sen turvallisuuteen sekä vaikutukset
muinaismuistoihin ja vedenalaisiin muinaisjäännöksiin on käsitelty lupahakemussuunnitelmassa.
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