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1 Johdanto
Raaseporin kaupungissa sijaitseva Fiskars on 1600-luvulta peräisin oleva ruukkitaajama, jossa on
ollut vaihtelevaa teollista toimintaa vuosisatojen ajan 1980-luvulle asti. Alueella on mm. valmistettu
ja työstetty rautaa sekä kuparia. Lisäksi alueella on toiminut konepaja.

Fiskarsin yläruukin alueella on käynnissä asemakaavan muutos, jossa mm. nykyisiä teollisuusalueva-
rauksia on tavoitteena muuttaa tapahtuma-alueiksi.

Tämän työn tarkoituksena on arvioida suunnittelualueen maaperän pilaantuneisuus laatimalla pi-
laantuneisuutta aiheuttavien toimintojen historiaselvitys. Lisäksi historiaselvitykseen pohjautuen
laaditaan tutkimussuunnitelma pilaantuneisuustutkimusta varten.

Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Kohteen sijainti Raaseporissa.

Selvitettävän alueen pinta-ala on noin 12 hehtaaria. Alueen rajaus on esitetty kuvassa 2 ja liitepii-
rustuksissa YMP 64662_1 ja YMP 64662_2.
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Kuva 2. Kohdealueen rajaus.

2 Fiskarsin historia maaperän pilaantuneisuuden näkökulmasta
Ruukkialueella valmistettiin ja työstettiin rautaa. Rauta erotettiin malmista masuunissa, jonka kuu-
mennusta varten masuunin lähistöllä tehtiin hiilimiiluissa puuhiiltä eli koksia. Miiluissa polttopuut
pinottiin suuriksi kartiomaisiksi keoiksi, jotka peitettiin maalla. Kun miilu sytytettiin, siinä tapahtui
ns. hidas palaminen, jonka seurauksena syntyi puuhiiltä. Miilut poltettiin usein ruukin lähellä, koska
polttopuun kuljetus jokia pitkin oli helppoa. Palamisprosessista johtuen miiluista on voinut aiheutua
maaperään PAH-yhdisteiden päästöjä. Puuhiilen lisäksi masuuniin käyttöön tarvittiin kalkkikiveä.
Kalkkikivestä muodostui masuunin polttoprosessissa kuonaa. Kuonissa on yleisesti todettu esiinty-
vän raskasmetalleja ja PAH-yhdisteitä. Fiskarsissa kuonasta valettiin tiiliä, mutta kuonasta tehtiin
myös suuria jätekasoja. Jätekasojen alueella maaperässä voi esiintyä kuonassa olleita haitta-aineita.
Yksi tiedossa oleva kuonan sijoituspaikka on valimon alue jokirannassa.

Vanhimmat teollisuusrakennukset sijaitsivat alaruukilla. Heti ruukin perustamisen yhteydessä
1600-luvulla sinne rakennettiin masuunin lisäksi kankivasarapaja ja karkeatakomo. Kankivasarapa-
jassa ja karkeatakomossa masuunista saatua rautaa työstettiin edelleen rautakappaleiksi.

1750-luvulla Fiskarsissa aloitettiin kuparimalmin jalostus. 1800-luvulla yläruukille tehdasalueelle ra-
kennettiin punatiilinen konepajarakennus (1837), valimo (1836), puhalluskonehuone sekä valssilai-
tos ja alaruukille kuparipaja sekä hienotaetehdas. Kuparimalmin jalostus ja verstastoiminta ovat
saattaneet aiheuttaa kuparikuormitusta alueelle. Valimon toiminnasta on voinut aiheutua raskas-
metallikuormitusta. Valimorakennuksen itäpuolella on kuonatiilestä tehty hissitorni ja sitä vasta-
päätä joen vastarannalla punatiiliset konepaja ja puhalluskonehuone. Valimo sijaitsee kuonatäyte-
maasta muodostetulla penkereellä jokirannassa. Valimokuonissa voi esiintyä syanidia.
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Masuuni suljettiin lopullisesti vuonna 1802. Konepajateollisuutta alueella oli vielä 1900-luvun jälki-
puoliskolla. Konepajateollisuudesta on voinut aiheutua raskasmetallipäästöjä ja etenkin myöhem-
pinä vuosina konepajoissa on voitu käyttää myös öljytuotteita.

Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) mukaan saksi- ja veitsitehtaan (Fiskarsin tehdas, kuva 3)
piha-alueella olisi ollut polttonesteen jakelupiste ja polttoaineen varastointia sekä mahdollisesti pi-
laantumista olisi voinut aiheuttaa myös lämmitykseen käytetty polttoöljy. Lisäksi tietojärjestelmän
kohdetiedoissa mainitaan mahdollista pilaantumista aiheuttavana toimintona metallien työstö ja
pintakäsittely sekä jäteveden käsittely. Alueen maanomistajan (Fiskars Oy ab) mukaan kohdealu-
eella ei ole ollut polttonesteen jakelupistettä tai varastointia, joten tältä osin MATTI-kohdekortissa
on epätarkkaa tietoa.

Uudempia, mutta mahdollisesti pilaantuneisuutta aiheuttaneita toimintoja alueella voivat olla ko-
nepajat sekä varikkoalue ja traktoritallit.

Kuva 3. Maaperän tietojärjestelmän merkintä, Fiskarsin tehdas (sininen pallo).

Edellä esitetyistä mahdollisesti maaperää ja pohjavettä pilaavista toiminnoista kohdealueella sijait-
sevat seuraavat rakennukset:

o Varikkoalue ja traktoritallit
o Vanha konepajarakennus
o Puhallushuone
o Valssaamon osa
o Kuonatiilistä valmistettu rakennus (slaggbygnaden)
o Fiskarsin entinen tehdasrakennus ja uudempia tehdasrakennuksia (mm. veitsitehdas, aura-

paja, konepaja)

Kohteet on esitetty liitepiirustuksessa YMP 64662_1.
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Kuvissa 4, 5 ja 6 on esitetty otteet peruskartoista vuosilta 1953, 1967 ja 1982. Kartoilla ei ole huo-
mattavissa mitään lisätietoa pilaantuneisuuteen liittyen.

Peruskarttojen lisäksi käytiin läpi maisema-analyysin liitteenä olleet kartat (21 kpl). Vuoden 1867
kartalla oli maininta kaasutehtaasta (liite 1) sekä tiilitehtaasta ja vuoden 1853 kartalla oli maininta
kivihiilen varastoinnista (liite 2). Kaasulaitos sijoittui kohdealueen rajauksen ulkopuolelle rajan tun-
tumaan vanhan konepajan vierustalle. Tiilitehdas sijoittui nykyisen navetan pohjoispuolella olevalle
alueelle. Kivihiiltä säilytettiin rakennuksessa, joka sijoittui nykyisen tehdasalueen keskivaiheille.
Karttojen perusteella tehdasalueen länsiosa on rakennettu täyttömaalle. Vuoden 1822 kartan mu-
kaan alueella on ollut vesialue ja/tai ruovikkoa (liite 3). Käytetty täyttömaa on voinut olla haitta-
ainepitoista maa-ainesta.

Muutoin kartoilla ei ollut pilaantuneisuuteen viittaavaa tietoa, jota ei olisi esitetty kappaleessa 2.

Kuva 4. Karttaote vuodelta 1953.
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Kuva 5. Karttaote vuodelta 1967.

Kuva 6. Karttaote vuodelta 1982.

Liitteessä 4 on esitetty ilmakuvat vuosilta 1948 ja 1961. Kuvissa ei ole huomattavissa mitään lisätie-
toa (esim. maanpäällisiä öljysäiliöitä, maa- tai jätekasoja tms.) pilaantuneisuuteen liittyen.
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3 Tutkimussuunnitelma

3.1 Maaperä-, pohjavesi ja pintavesitiedot
Kohteen maaperä on GTK:n maaperäkartan mukaan hiekka- ja soramoreenia.

Fiskarsin yläruukin alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet, Flacksjö (vedenhan-
kintaa varten tärkeä pohjavesialue, 0160606) ja Konkakumpu (vedenhankintaa varten tärkeä poh-
javesialue, 160608), sijaitsevat idässä noin 1,3 km etäisyydellä kohteesta.

Kohde sijaitsee Degersjön-järven rannalla ja sen eteläpuolella kulkee Fiskarinjoki.

Em. tekijöistä johtuen kohteelle ehdotetaan tehtäväksi maaperä- ja pohjavesitutkimuksia.

3.2 Lähtökohdat
Alueelle sijoittuneiden toimintojen perusteella maaperän pilaantuneisuutta voivat aiheuttaa ras-
kasmetallit, PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja syanidi.

Tutkimukset toteutetaan keskiraskaalla porakonekairalla.

Tutkimussuunnitteluvaiheessa ei ole selvitetty maanalaisia kaapeleita tai muita rakenteita, vaan ne
tulee selvittää ennen työn toteutusta. Pisteiden sijainnit voivat muuttua hieman kaapelien sijain-
neista johtuen.

3.3 Tutkimuspisteiden sijainnit ja syvyydet sekä näytteenoton suoritus
Tutkimuspisteet sijoitetaan toimintojen sijaintien ja karttamateriaalien perusteella valituille pai-
koille. Tutkimuspisteet on esitetty liitepiirustuksessa YMP 64662_2. Mikäli näytteenottopisteitä
joudutaan siirtämään maastossa syystä tai toisesta, on uusi sijainti mitattava. Maaperätutkimuspis-
teiden sijainnit hyväksytetään maanomistajalla ennen työtä. Tutkimuspisteet ulotetaan 4 m syvyy-
teen. Mikäli tutkimuspisteellä havaitaan merkkejä (haju, öljytuotteet tms.) pilaantuneisuudesta,
ulotetaan piste pilaantumattomalta vaikuttavaan syvyyteen.

Asfaltoiduilla alueilla asfalttia ei oteta mukaan näytteeseen. Pintamaakerroksesta (1 m) otetaan
näytteet enintään 0,5 m kerroksina. Tästä syvemmälle näytteet otetaan 1 m kerroksina. Näytteet
tulee ottaa kairan nostamasta maa-aineksesta siten, että näyte kuvaa edustavasti koko näytteistet-
tävää kerrosta.

Maanäytettä pyritään ottamaan vähintään 0,5 kg/näyte. Näytteet otetaan kaasutiiviisiin näytepus-
seihin, jotka suljetaan välittömästi näytteenoton jälkeen tiiviisti esim. nippusiteellä. Jokaiseen näy-
tepussiin kirjoitetaan vähintään seuraavat tiedot: näytteenottopaikka, projektinumero, kairapis-
teen tunnus, näytteenottokerroksen syvyys ja päivämäärä. Maanäytteet tulee säilyttää vähintään
0,5 vuoden ajan näytteenotosta.

Kairausten yhteydessä täytetään kairauspöytäkirjaa. Pöytäkirjaan tulee kirjata näytetunnusten ja -
syvyyksien lisäksi mm. aistinvaraiset havainnot, jätehavainnot, veden esiintyminen ja maalaji.

Kaikki tutkimuspisteet täytetään maalla. Asfaltoidulle alueelle tehtyjen pisteiden asfaltti paikataan.

Tutkimuspisteiden lisäksi alueelle ehdotetaan sijoitettavaksi kaksi pohjaveden havaintoputkea. Ha-
vaintoputkien ehdotetut sijainnit on esitetty liitepiirustuksessa YMP 64662_2. Pohjavesiputket voi-
daan asentaa siten, että putki jää maantasalle kaivoon tai osa putkesta tulee näkyville maanpäälle
teräsputkeen. Asennustavasta sovitaan maanomistajan kanssa.
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3.4 Analyysit
Kaikki maanäytteet mitataan Olympus Vanta XRF-kenttämittarilla tai vastaavalla raskasmetalleja
määrittävällä laitteella. Analyysejä teetetään taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Pohjavesinäytteet otetaan aikaisintaan noin viikko pohjavesiputkien asennuksen jälkeen. Näyt-
teistä analysoidaan Vna:n 214/2007 mukaiset raskasmetallit, öljyhiilivedyt C10-C40 ja PAH-yhdisteet.

Taulukko 1. Tutkittavat alueet, tutkimuspisteet ja analyysit.

Tutkimusalue Tutkimuspistei-
den tunnukset

Analyysit Alustava analyysimäärä, tarkennetaan
tutkimushavaintojen perusteella

Konepajaraken-
nusten alueet,
tehdasalue ja vals-
saamo, puhallus-
huone, kivihiilen
varastointi, kaasu-
laitos

(Yhteensä noin
60…70 näytettä)

TP1 Vna:n 214/2007 mukai-
set raskasmetallit

PAH-yhdisteet

Öljyhiilivedyt C10-C40

Syanidi (kokonaispitoi-
suus)

Vna:n 214/2007 mukaiset raskasmetal-
lit 10 analyysiä

PAH-yhdisteet 20 analyysiä

Öljyhiilivedyt C10-C40 20 analyysiä

Syanidi 6 analyysiä, samoista näytteistä
pH

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

TP7

TP8

TP9

TP10

TP11

TP12

TP13

Kuonatiilistä val-
mistettu rakennus

(Yhteensä noin 15
näytettä)

TP14 Vna:n 214/2007 mukai-
set raskasmetallit

PAH-yhdisteet

Vna:n 214/2007 mukaiset raskasmetal-
lit 3 analyysiä

PAH-yhdisteet 3 analyysiäTP15

TP16

Varikkoalue ja
traktoritallit

(Yhteensä noin 20
näytettä)

TP17 Öljyhiilivedyt C10-C40

PAH-yhdisteet

Öljyhiilivedyt C10-C40 6 analyysiä, riip-
puen näytteenoton aikaisista havain-
noista

PAH-yhdisteet 6 analyysiä, osittain sa-
moista näytteistä kuin öljyhiilivedyt

TP18

TP19

TP20

Entisen tiiliteh-
taan alue

(Yhteensä noin 15
näytettä)

TP21 Vna:n 214/2007 mukai-
set raskasmetallit

PAH-yhdisteet

Vna:n 214/2007 mukaiset raskasmetal-
lit 6 analyysiä, riippuen näytteenoton
aikaisista havainnoista

PAH-yhdisteet 6 analyysiä
TP22

TP23
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Mikäli tutkimuksissa todetaan Vna:n 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuk-
sia, analysoidaan öljyhiilivetyjen fraktiojako ja maan orgaanisen hiilen määrä. Mikäli todetaan Vna:n
214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia, määritetään maa-aineksen kel-
poisuus tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

Sitowise Oy,

13.5. 2019

Minna Vesterinen Jenni Haapaniemi
Vanhempi asiantuntija Osastopäällikkö

Lähtömateriaali:

Kohdealueen aluerajaus

Kaavamateriaali (https://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/aktiiviset-
kaavahankkeet/asemakaavat/15676-malcolmintie-fiskars-asemakaavan-muutos)

Fiskars Oyj Abp, 2009: Fiskars 1649 - 360 vuotta Suomen teollisuuden historiaa.

Fiskarsin asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2007, Museovirasto

Maisema-analyysi 2008, Eriksson Arkkitehdit

Rakennetun ympäristön inventointi 2009, Eriksson Arkkitehdit

Ympäristöhallinnon MATTI-tietojärjestelmän tiedot ja Uudenmaan ELY-keskuksen haastat-
telu

Museoviraston internet-sivustot

Vanhat painetut kartat ja ilmakuvat (Maanmittauslaitos)
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