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Tässä opinnäytetyössä esitetään vaarallisen aineen kaatopaikan rakentamista ohjaavat lait ja 

säädökset. Tavoitteena on havainnollistaa vaarallisen aineen kaatopaikkarakenteet ja rakennus-

materiaalit, sekä esimerkkityömaan avulla esittää työmenetelmiä ja huomioon otettavia asioita 

rakennustyömaa ympäristössä.  

Ammattimainen tai laitosmainen jätteenkäsittely on tarkoin säädeltyä toimintaa, ja kaatopaikkara-

kentamista ohjaavat useat lait ja asetukset. Näistä keskeisin on ympäristön pilaantumista ehkäi-

sevä ympäristönsuojelulaki. Sen perusteella määrätään muun muassa kaatopaikan sijoituksesta 

ja ympäristöluvan tarpeesta. 

Kaatopaikat jaetaan kolmeen luokkaan niihin sijoitettavan jätteen perusteella. Kaatopaikkaluokka 

määrittää rakenteiden vaatimukset ja paksuudet. Yleisiä rakenne-eroavaisuuksia kaatopaikka-

luokkia kohden on, että vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenne on paksumpi ja tiiviimpi. 

Kaatopaikka rakenteessa tärkein rakenne kerros on tiivistyskerros, sen tarkoituksena on estää 

haitta-aineiden suotautuminen maaperään. Esimerkkityömaassa rakennettiin vaarallisen aineen 

kaatopaikan pohja teollisuudesta syntyvän kuonan sijoitusalueeksi. Esimerkki työmaalla tiivistys-

kerrokseksi päätettiin tehdä yhdistelmärakenne käyttäen materiaaleina maabentoniittiseosta ja 

HDPE-tiivistyskalvoa.   

Työn sisältö ja tiedot perustuvat rakennusalan ammattikirjallisuuteen ja ajantasaiseen lainsää-

däntöön. Lakien ja säädösten lisäksi opinnäytetyö perustuu myös esimerkkityömaalla todettuihin 

työtapoihin, laadunhallinnallisiin toimenpiteisiin ja muihin työmaalla huomioituihin seikkoihin. 
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The aim of this thesis is to present laws and regulations governing the construction of a hazardous 
waste landfill. The thesis also intends to demonstrate landfill structures and building materials for 
hazardous waste landfills and whit a case study construction site present work methods and 
matters that must be considered when working in a hazardous waste construction site 
environment. 

Professional or institutional waste treatment is a carefully regulated activity, and landfill 
construction is governed by several laws and regulations. The most important of these is the 
Environmental Protection Act. The Environmental Protection Act provides for, among other things, 
the location of a landfill and the need for an environmental permit. 

Landfills are divided into three categories based on the waste placed in them. The landfill category 
determines the requirements and thicknesses of the structures. The general structural differences 
between the three categories are that the bottom structure of the hazardous waste landfill is 
thicker and tighter. 

In the landfill structure the most important structure layer is a sealing layer. Its purpose is to 
prevent the contamination of the soil. In the case study construction site the bottom of the 
hazardous waste landfill was built as a place to store industrial slag. On the site a sealing layer 
structure was constructed as a composite structure using soil bentonite clay mix and an HDPE 
sealing film.  

The thesis succeeds in presenting laws and regulations, as well as permits and documents that 
need to be taken into account before construction can begin. The thesis was able to identify 
work methods and other aspects that led to a successful completion of the construction site in 
this case study.  
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1 JOHDANTO 

Vaarallisen jätteen kaatopaikkoja ja näiden jätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen eri-

koistuneita yrityksiä on Suomessa useita. Merkittävin on entinen Ekokem Oy Ab, nykyi-

nen Fortum Waste Solutions Oy, jonka Riihimäellä sijaitseva vaarallisten aineiden käsit-

telylaitos pystyy vastaanottamaan kaikkia tavallisimpia vaarallisia jätteitä koko maasta. 

Vaarallisiksi jätteiksi luetaan muun muassa öljyjätteet ja polttonestejätteet, rakentami-

sessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, erilaiset pinnoitteet, kuten maalit ja lakat, sekä 

terveydenhoidossa syntyvät jätteet. Muut vaarallisen jätteen vastaanottokeskukset Suo-

messa ovat yleensä erikoistuneet vain tiettyjen jätteiden käsittelyyn. (Ympäristöhallinto 

2018.) 

Opinnäytetyötä aloitettaessa ja työssä käsiteltävää rakennustyömaata tehtässä yrityk-

sen nimi oli vielä Ekokem Oy Ab ja sen tytäryhtiö Ekokem-Palvelu Oy. Vuonna 2016 

Fortum osti Ekokemin ja kantaa nykyään nimeä Fortum Waste Solutions. Tässä työssä 

käytetään vanhaa nimeä Ekokem. 

Opinnäytetyön tavoitteena on esittää vaarallisen aineen kaatopaikan rakentamista oh-

jaavat lait, säädökset ja vaatimukset. Työssä avataan vaarallisen aineen kaatopaikkara-

kenteet ja niihin liittyvät laadunhallinnalliset ohjeet, sekä esitetään kaatopaikka urakoissa 

tarvittavat urakkakohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat. 

Opinnäytetyössä käydään läpi Boliden Harjavallan tilaama Sievarin teollisuusalueelle ra-

kennettu, noin 18 hehtaarin kokoinen vaarallisen aineen kaatopaikan pohjan urakka. 

Työmaa oli vuonna 2015–2016 Ekokemin suurimpia työmaita ja toimikin yhtiön rakenta-

misen ns. ”lippulaivana” sen sujuvuuden ja tuloksen takia. Työssä esitetään rakenneker-

roksittain työtavat, joita Sievarissa käytettiin, mitä materiaaleja käytettiin ja miten työ saa-

tiin suoritettua turvallisesti ja laadukkaasti. Sievarin työmaa sijaitsee noin 3 kilometrin 

päässä Harjavallan keskustasta, metsäisen alueen keskellä. Tilaaja rakennutti valmiiksi 

tasaisen ja kovan pohjan alueelle vuonna 2014. Ekokemin osalta työt alkoivat Sievarin 

alueella vuonna 2015, jolloin aloitettiin kaatopaikan pohjan rakennus. Ekokem toimi siis 

urakassa pääurakoitsijana ja hoiti alueella työnjohdon, kokeiden ja mittausten tekemisen 

ja työmaan etenemisen ja laaduntarkkailun raportoimisen. Aliurakoitsijoina työmaalla toi-

mivat kotkalainen Heli Grönberg Oy, joka hoiti suurimman osan rakennustöistä, Suomen 
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maastorakentajat, joiden sekoitusasemalla tehtiin yli puolet käytetystä bentoniittimas-

sasts,ja Taretek Oy (nykyisin Geosynt Oy), joka hoiti Sevarin työmaalla kalvojen asen-

nuksen.  

Urakkaan kuului vaarallisen kaatopaikan pohjan lisäksi alueen jätevedet keräävät pump-

paamot ja tasausaltaat, noin 7 000 neliön kokoinen päällystetty varastokenttä, sekä mo-

reenista rakennettu aloituspatorakenne kaatopaikan ympärille. 
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2 LAIT JA MÄÄRÄYKSET 

2.1 Kaatopaikkarakentamista ohjaava lainsäädäntö 

Ammattimainen tai laitosmainen jätteenkäsittely on tarkoin säädeltyä toimintaa, ja kaa-

topaikkarakentamista ohjaavat useat lait ja asetukset. Näistä keskeisin on ympäristön 

pilaantumista ehkäisevä ympäristönsuojelulaki (527/2014), jonka tarkoituksena on eh-

käistä ympäristön pilaantumista, vähentää päästöjä ja torjua ympäristövahinkoja. Ympä-

ristönsuojelulain perusteella määrätään muun muassa kaatopaikan sijoituksesta ja ym-

päristöluvan tarpeesta. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 1. §, 11. §, 27. §; Olin 2015, 

9.) 

2.2 Kaatopaikkaluokitus 

Kaatopaikat jaetaan kolmeen luokkaan niihin sijoitettavan jätteen perusteella. Pysyvän 

jätteen kaatopaikkoihin sijoitetaan jätettä, joka ei hajoa biologisesti, liukene, pala, tai pit-

känkään ajan jälkeen muutu biologisesti, fysikaalisesti, kemiallisesti, tai reagoi muiden 

aineiden kanssa aiheuttaen vaaraa. Tällaisia jätteitä ovat mm. lasi, betoni, tiilet, kera-

miikka sekä maa- ja kiviainekset. Tavanomaisen jätteen kaatopaikkoihin taas sijoitetaan 

mm. normaalia kotitalousjätettä. (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 313/2013, 3. §, 

liite 3.) 

Vaarallisen jätteen kaatopaikoille sijoitetaan jätteitä, joista saattaa aiheutua vaaraa ym-

päristölle tai terveydelle sen kemiallisten tai muiden ominaisuuksien vuoksi. Jätteistä an-

netun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteessä 4 on nimetty vaaralliseksi luoki-

teltavat jätteet. (Ympäristöhallinto 2016.) Näihin kuuluvat mm. seuraavan tyyppiset jät-

teet:  

- aineet ja valmisteet, jotka voivat räjähtää liekin vaikutuksesta 

- helposti syttyvät aineet  

- hapettavat aineet 

- terveydelle haitalliset ja ärsyttävät aineet 

- myrkylliset ja syöpää aiheuttavat aineet 

- syövyttävät aineet 

- ympäristölle vaaralliset aineet ja valmisteet 
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- jätteet joista voi loppukäsittelyn jälkeen syntyä, esim. suotonestettä 

jolla on jokin yllä mainituista vaikutuksista (Valtioneuvoston asetus jät-

teistä 179/2012, liite 4). 

2.3 Sijoituspaikan valinta 

Kun kaatopaikka-aluetta lähdetään suunnittelemaan, sille on ensin löydettävä sopiva si-

jainti. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013, 4. §), ympäristönsuojelulaki 

(527/2014, 11. §) ja jätelaki (646/2011, 13. §) antavat sijaintiin liittyviä rajoitteita ja ohjeita, 

jotka tulee ottaa suunnittelussa huomioon.  

Kaatopaikkaa ei saa sijoittaa alueille, jotka Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 

luokitellut tärkeiksi pohjavesialueiksi tai muuhun vedenhankintaan soveltuviksi pohjave-

sialueiksi, ellei pystytä varmistumaan, ettei näiden alueiden pohjaveden laatu kärsi. Kaa-

topaikkaa ei myöskään saa sijoittaa alueille, joissa ympäristön tai maaperän eläminen 

saattaisi tulevaisuudessa aiheuttaa vahinkoa rakenteille tai vaikeuttaa kaatopaikan käyt-

töä tai jälkihoitoa. (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013, 4. §.) 

Tämän kaltaisia alueita ovat mm. pehmeikkö-, ja suoalueet sekä alueet, joissa on mah-

dollisuus maanvieremälle tai tulvalle. Alueet, kuten luonnon- ja maisemansuojelualueet, 

sekä alueet, jotka ovat suojeltu kansallisen kulttuuriperinnön tai luonnonperinnön säilyt-

tämiseksi, rajoittavat myös kaatopaikka-alueen sijoitusta. Alueen valinnassa on otettava 

huomioon myös riittävä etäisyys asutuksesta ja kaupunkialueista. (Valtioneuvoston ase-

tus kaatopaikoista 331/2013, 4. §.) Kaatopaikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön tai 

maisemaan (Jätelaki 646/2011, 13. §).   

2.4 Ympäristölupaprosessi 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, kuten ammattimaiseen jät-

teenkäsittelyyn ja sitä kautta kaatopaikkarakentamiseen, on aina haettava ympäristölu-

paa (Olin 2015, 77.).  

Ympäristöhallinnon (2017) mukaan ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. 

toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Esimerkiksi vaarallisen ai-

neen kaatopaikkaa koskevassa ympäristöluvassa voidaan asettaa vaatimuksia mm. 

seuraaviin asioihin:  
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- orsi- ja pohjavesien tarkkailu ja hallinta 

- ilmanlaadun tarkkailu ja hiukkaspäästöt 

- melu, tärinä ja haju 

- jäte- ja hulevesien purku ja käsittely 

- polttoaineet ja niiden varastointi 

- toiminnassa syntyvät jätteet 

- kaatopaikan rakenteet 

- raportointi, dokumentointi ja laadunhallinta 

- poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen (Aluehallintovirasto 2014, 2−5). 

 

Lupaa haetaan sähköisesti Aluehallintoviraston lupapalvelusta ja lupaprosessi etenee 

seuraavan kuvion 1 mukaisesti (Ympäristöhallinto 2017): 

Kun kyseessä on vaarallisen aineen kaatopaikka, lupahakemuksesta tulee ilmetä mm. 

seuraavat asiat: 

- hakijan tiedot ja toimiala 

- kaatopaikan sijainti ja nimi sekä tiedot kiinteistöstä 

- yleiskuvaus kaatopaikkatoiminnasta 

- tarpeelliset tiedot kaatopaikan rakenteista ja niiden sijainnista 

- tiedot vallitsevista ympäristöolosuhteista 

- tiedot päästöjen laadusta ja määrästä sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja 

tärinästä 

- tiedot alueella käsiteltävistä jätteistä 

- toiminnan suunniteltu alkamisajankohta  

- arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä toimista poikkeustilanteissa 

- tiedot vesien käsittelystä 

- tiedot liikennejärjestelyistä (Olin 2015, 18). 

Kun ympäristölupahakemus koskee hanketta, josta saattaa aiheutua merkittäviä haitalli-

sia vaikutuksia ympäristöön, lupahakemukseen liitetään erillinen ympäristönvaikutusten 

arviointi (YVA). Vaarallisten jätteiden kaatopaikat, joihin on suunniteltu sijoitettavaksi vä-

hintään 5 000 tonnin vuotuinen jätemäärä, vaativat aina ympäristöluvan liitteeksi ympä-

ristövaikutusten arvioinnin. (Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointime-

nettelystä 713/2006, 6. §; Olin 2015, 20.) 
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Aluehallintovirasto tiedottaa lupahakemuksista ja kuuluttaa niistä vähintään 30 päivän 

ajan. Kuuluttaminen tapahtuu lähikuntien ilmoitustauluilla, AVIn nettisivuilla sekä ainakin 

yhdessä vaikutusalueen sanomalehdistä. (Olin 2015, 21−22.) Kuulutuksen aikana asi-

anomaiset voivat jättää mielipiteensä hankkeesta ja viranomaiset antavat lausuntonsa 

lupaviranomaisten pyynnöstä (Ympäristöhallinto 2017). 

Kun muistutukset ja lausunnot on käsitelty ja luvan hakijaa on kuultu, lupaviranomainen 

alkaa valmistella päätöstä. Mikäli luvan myöntämiselle ei ole estettä ja toiminta täyttää 

ympäristösuojelulain ja jätelain nojalla annetut vaatimukset, ympäristölupa voidaan 

myöntää. Päätös määritetään joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi, ja 

siitä on tiedotettava julkisesti. (Olin 2015, 22, 24; Ympäristöhallinto 2017.) 

Viranomaisen päätöksestä on mahdollisuus valittaa 30 päivän ajan. Valitukset toimite-

taan Vaasan hallinto-oikeuteen ja niistä tiedotetaan asianosaisia. Vaasan hallinto-oikeus 

antaa asiasta päätöksen ja siihen tyytymätön voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-

oikeuteen. (Ympäristöhallinto 2017.) Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös 

saa lainvoiman (Olin 2015, 26). Luvan myöntämisen jälkeen ELY-keskus ja ympäristövi-

ranomaiset valvovat kaatopaikkatoimintaa koko sen elinkaaren ajan (Ympäristöhallinto 

2017).  
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Kuvio 1. Ympäristölupaprosessin vaiheet (Ympäristöhallinto 2019). 
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3 KAATOPAIKAN POHJARAKENNE 

3.1 Yleistä 

Kaatopaikkaluokka määrittää rakenteiden vaatimukset ja paksuudet (Valtioneuvoston 

asetus kaatopaikoista 313/2013, 6. §, 7. §, liite 1).  

 

Kuva 2. Kaatopaikan pohjarakenteen periaatekuva (Infra 15–710106, 1). 

Kuvassa 2 esitetään yleisellä tasolla kaatopaikan pohjarakenteet. Kaatopaikan luokitus, 

sen käyttötarkoitus ja yleiset ohjeet silmällä pitäen tulee jokaisen kaatopaikan rakenteet 

suunnitella tapauskohtaisesti. Yleisiä rakenne-eroavaisuuksia kaatopaikkaluokkia koh-

den on, että vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenne on paksumpi, tavanomaisen 

jätteen kaatopaikkaan ei tarvita keinotekoista eristettä, ja vaarallisen jätteen kaatopai-

kassa kaasunkeräyskerroksen tarve riippuu paikalle sijoitettavan jätteen ominaisuuk-

sista. (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 313/2013, liite 1.) 

3.2 Alusrakenne 

Mineraalisen tiivistyskerroksen alusrakenteen muodostaa yleisimmin sijoituspaikan luon-

nollinen pohjamaa, joka on leikattu tai täytetty suunniteltuun muotoon ja korkeustasoon. 

Jo alusrakenteen rakennusvaiheessa on työ suoritettava mahdollisemman tarkasti ja 
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muotoiltava rakenne siten, että alueen kallistukset ovat suotovesien johtamiseen oike-

anlaiset. Alusrakenne toimii kantavan pohjan lisäksi myös geologisena esteenä, joka hi-

dastaa haitta-aineiden kulkeutumista (Infra 15–710106, 3). 

 

3.3 Mineraalinen tiivistyskerros 

Mikäli vaarallisen aineen kaatopaikan maaperä ei täytä valtioneuvoston asetuksessa 

kaatopaikoista 331/2013 mainittuja vedenläpäisevyys- ja paksuuskriteerejä, on sitä pa-

rannettava mineraalisella tiivistyskerroksella. Mineraalisen tiivistyskerroksen tarkoituk-

sena on estää haitta-aineiden suotautuminen maaperään ja diffuusion minimointi. Vaa-

rallisen aineen kaatopaikoilla rakennettavan tiivistyskerroksen paksuuden tulee olla vä-

hintään 1 m ja k-arvon ≤ 6,0 x 10 -10 m/s (Infra 15-710106, 3); k-arvolla tarkoitetaan ma-

teriaalin hydraulista johtavuutta. Mineraaliselle tiivistyskerrokselle voidaan asettaa myös 

seuraavia vaatimuksia: 

- Leikkauslujuus on oltava vähintään 50 kN/m2 

- ei saa alittaa suunniteltua korkeustasoa missään kohdassa 

- suurin sallittu yksittäinen poikkeama suunnitellusta tasosta ± 30 mm 

- suurin sallittu epätasaisuus 5 m:n matkalla ± 20 mm 

- kerroksen pinnassa ei saa olla rakeita, kohoumia tai yli 5 mm työkonei-

den jälkiä, jottei geomembraaniin synny pistemäisiä jännitteitä (Suo-

men Ympäristökeskus 2002, 55.) 

Mineraalisen tiivistyskerroksen materiaaliksi sopii parhaiten savi tai maabentoniittiseok-

set. Materiaalin valinnassa tärkeimpiä seikkoja on sen tasalaatuisuus, rakennettavuus ja 

vedenläpäisevyysvaatimusten täyttyminen. Mineraalinen tiivistyskerros on vaarallisen ai-

neen kaatopaikan kriittisimpiä rakenteita ja pienikin virhe, paksuus- tai arvoalitus työnai-

kaisissa laatukokeissa voi johtaa rakenteen purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen. 

Tämän vuoksi ennen mineraalisen tiivistyskerroksen rakentamista tehdään koerakenne, 

missä kokeillaan ja todetaan kuinka monessa osakerroksessa rakenne tehdään, niiden 

paksuus, oikeat työmenetelmät ja arvioidaan tarkasti eri tekijöiden vaikutuksia rakenteen 

onnistumiseen. Koerakenteen tarkoituksena on osoittaa, että suunnitelma-asiakirjoissa 

esitettyihin mineraalisen tiivistyskerroksen vaatimuksiin päästään, ja sen mukaan kalib-

roidaan myös työn aikana käytettävät laadunvalvontamenetelmät. (Infra 15-710106, 3.) 
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3.3.1  Savi 

Savi sopii hyvin mineraalisen tiivistyskerroksen materiaaliksi. Ennakkokokeilla todetaan 

käytettävän saviesiintymän ominaisuuksien vaihtelu alueellisesti ja syvyyssuunnassa, 

sekä varmistutaan, että savea kaivettaessa siihen ei tule mukaan muita maa-aineita, 

jotka voisivat aiheuttaa rakenteessa heikkouskohtia. Tämän takia on tärkeää ennakko-

kokeiden lisäksi käydä savenottopaikoilla katsomassa, että kaivaus ja lastaus tapahtuvat 

asianmukaisesti, sekä myös informoida työntekijöitä saven käyttötarkoituksesta ja puh-

tauden tärkeydestä. Savesta testataan rakeisuuden, erityisesti savipitoisuuden ja vesipi-

toisuuden vaihtelualue, konsistenssirajat ja sullontaominaisuudet. Savea käytettäessä 

tiivistyskerroksessa saven ja tulevan rakenteen laatua tarkkaillaan rakentaessa mm. tii-

viysmittauksilla, kuivatilavuuspainomittauksilla ja rakennekerroksen paksuusmittauksilla. 

Jos työmaalla käytetään eri kohteista saapunutta savea, on syytä myös kartoittaa alueet 

missä mitäkin savea on käytetty, vaikka kaikki ennakkokokeet olisivatkin kunnossa. (Infra 

15-710106, 4)  

Vaaditut ennakkokokeet ja työnaikaiset laadunvarmistusmenetelmät ja niiden laajuus 

päätetään yleensä hankkeissa tapauskohtaisesti ja mainitaan työmaan laadunvalvonta-

suunnitelmassa (Infra 15-710106, 4). 

3.3.2 Maabentoniittiseos 

Maabentoniittiseos koostuu bentoniittisavesta, runkoaineesta ja tarvittaessa lisävedestä. 

Materiaaliseoksen toiminta perustuu siihen, että bentoniittisavi joka paisuu joutuessaan 

kosketukseen kosteuden kanssa ja täydentää runkoaineksen huokostilan. Näin seoksen 

vedenläpäisevyys pienentyy huomattavasti. (Infra 15-710106, 4.)  

Bentoniitti on luonnossa esiintyvää vulkaanista savea, joka on muodostunut tulivuoren 

tuhkasta (Kaitos 2017). Bentoniittia on saatavissa kalsiumbentoniittia, natriumbentoniit-

tia ja aktivoitua kalsiumbentoniittia. Suomessa yleisimpänä käytetään juuri aktivoitua kal-

siumbentoniittia. Bentoniitista on ilmoitettava aina tiedot ja valmistuksen aikana tehdyt 

testaukset toimituksen yhteydessä työmaalle. (Infra 15-710106, 5.)  

Runkoaineena käytetään yleisimmin moreenia, joka on seulottu tai murskattu alle 32 

mm:ksi. Karkeampaakin kiviainesta voidaan käyttää, jos rakenteelle on asetettu kanta-

vuusvaatimus, kunhan suunnitelmissa laaditut vedenläpäisevyysvaatimukset täyttyvät. 
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Mitä enemmän runkoaineessa on savimineraaleja ja hienoaineita, sitä vähemmän ben-

toniittisavea seoksessa tarvitaan. Rakenteen pitkäaikaiskestävyyden takia runkoaineen 

vedenläpäisevyyssuositus on noin k < 10-7 m/s. Runkoaineesta tulee ottaa ennen käyttöä 

ennakkokokeita, jotta varmistutaan tasalaatuisuudesta. Runkoaineena voidaan käyttää 

myös esimerkiksi sivutuotteita tai pilaantuneita maamassoja, mutta tällöin tulee osoittaa 

niiden kelpoisuus, pitkäaikaiskestävyys ja yhteensopivuus käytettävän bentoniitin 

kanssa. (Infra 15-710106, 4-5.) 

3.3.3 Yhdistelmärakenne ja bentoniittimatto 

Yhdistelmärakenteella tarkoitetaan rakennetta, jossa yhdistetään mineraalinen tiivistys-

kerros ja keinotekoinen eriste. Näiden rakenteiden ominaisuudet yhdistäessä saadaan 

aikaiseksi luotettavampi rakenne, joka on haitta-aineiden kulkeutumisen estämisessä 

selkeästi parempi kuin rakenteet yksinään. (Infra 15-710106, 5.) 

Kaatopaikkarakentamisessa käytetään yleisesti myös bentoniittimattoja vahvistamaan 

tiivistysrakenteita. Bentoniittimatto on matto, jossa kahden kankaan väliin on lisätty ben-

toniittisavea, jonka huokoset laajentuvat ollessaan kosketuksessa veden kanssa. Ben-

toniittimatto ei yksin täytä vaatimuksia vaarallisen aineen kaatopaikan pohjarakentee-

seen, sitä käytetäänkin yleensä pintarakenteissa tai lisänä tehostamaan rakenteen toi-

mivuutta ja se on esimerkiksi hyödyllinen jos haluttu rakennepaksuus on ohut. Bentoniit-

timattoa käytetään usein esimerkiksi tiivistyskalvon kanssa, luiskissa ja hankalissa pai-

koissa. (Infra 15-710106, 5.) 

3.4 Keinotekoinen eriste 

Keinotekoisen eristeen pääsääntöisenä tehtävänä on täydentää mineraalisen tiivistys-

kerroksen ominaisuuksia. Yhdistelmärakenteen ideana on, että keinotekoinen eriste mi-

neraalisen tiivistyskerroksen päällä pidättää esimerkiksi orgaanisia yhdisteitä, joita mi-

neraalinen tiivistyskerros ei yksin pysty pidättämään. Kuten muissakin kaatopaikkara-

kenteen vaiheissa, keinotekoisen eristeen tarve suunnitellaan tapauskohtaisesti. (Suo-

men Ympäristökeskus 2002, 55.) InfraRYL:in mukaan lainsäädäntö ei aseta keinotekoi-

selle eristeelle teknisiä vaatimuksia tai materiaalia. Pääsääntöisesti rakenteen materiaa-

leina on käytetty geomembraaneja tai tiiviitä asfaltteja. (Infra 15-10106, 6.) Materiaalin 
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valinnassa, suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon mm. seuraavat 

asiat: 

- pitkäaikainen kemiallinen kestävyys 

- yhteistoiminta mineraalisen tiivistyskerroksen kanssa  

- materiaalin muodonmuutos- ja lämpötilakäyttäytyminen. (Suomen Ym-

päristökeskus 2002, 56.) 

Suomessa yleisin keinotekoisen eristeen materiaali on geomembraani. Geomembraa-

nilla eli tiivistyskalvoilla tarkoitetaan CEN-standardien mukaisia synteettisiä muovi-

geoeristeitä. Kalvot jaetaan tiheyden mukaan seuraavasti: 

- korkeatiheyksinen polyeteeni HDPE, tiheys 0,940−0,960 g/cm3 

- matalatiheyksinen polyeteeni LDPE, tiheys 0,920−0,930 g/cm3 

- hyvin matalatiheyksinen polyeteeni VLDPE, tiheys 0,880−0,915 g/cm3. 

Muitakin materiaaleja on, kuten esimerkiksi polypropyleeni ja eteenipropeenikumi, mutta 

yllä mainitut ovat yleisimpiä. Kalvon raaka-aine valitaan yleensä tapauskohtaisesti tarvit-

tavan muodonmuutoskestävyyden ja kemiallisen kuormituskestävyyden perusteella. 

Muoviraaka-aineeseen lisätään valmistuksen yhteydessä stabiloimisaineita ja hiilimus-

taa kalvon suojaamiseksi ja kestävyyden parantamiseksi. (Infra 15-10106, 6.) 

Keinotekoisena eristeenä voidaan myös käyttää tiiviistä asfalttibetonia (ABT). Asfaltti 

koostuu kiviaineksesta, bitumisesta sideaineesta ja lisäaineista. Normaaliin asfalttiin ver-

rattuna, tiivisasfaltissa käytetään enemmän sideainetta ja pienempää enimmäisraeko-

koa. Tiiviin asfaltin tyhjätila on rakenteessa ≤ 3 %, jolloin se on vettä läpäisemätöntä. 

Hyvät puolet Tiiviissä asfalttibetonissa on sen kemiallisessa kestävyydessä, mutta pitkä-

aikainen kestävyys orgaanisia liuottimia ja polttonesteitä vastaan on heikko. Asfaltin omi-

naisuudet riippuvat paljon asfalttimassan tyypistä ja koostumuksesta, mutta myös tiivis-

tystyö on tärkeässä roolissa rakenteen toimivuuden kannalta. Asfalttirakenne on aina 

tehtävä vähintään kahdessa kerroksessa niin, etteivät saumat osu päällekkäin. Saumat 

ovat rakenteen heikoin kohta, joten tarpeen vaatiessa niitä voidaan parantaa lisäämällä 

kuumaa bitumia. (Infra 15-710106, 7−8.) 
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3.5 Suojakerros 

Jos keinotekoisessa eristeessä käytetään materiaalina geomembraaneja, rakenne saat-

taa vaatia suojakerroksen, mikäli vaarana on, että kalvot vaurioituvat. Suurimpia riskejä 

kalvojen vaurioitumiselle ovat työn aikaiset siirrot, itse kalvon asennustyö ja työskentely 

kalvojen läheisyydessä. Suojakerroksen yleisimmät materiaalit ovat joko tarkoitukseen 

valmistetut suojageotekstiilit, tai rakenne voidaan tehdä mineraalisena kerroksena (Infra 

15-710106, 8). Myös näiden kahden yhdistelmärakenne on mahdollinen. Materiaalin va-

linnassa on otettava huomioon mm. sen kemiallinen kestävyys kaatopaikkavesien suh-

teen, stabiliteetti ja asennuksen asettamat vaatimukset kuten liikennöitävyys. (Suomen 

Ympäristökeskus 2002, 56.) 

Mineraalisen suojakerroksen yleisin materiaali on pyöreä- ja tasarakeinen hiekka, mutta 

materiaalina voidaan myös käyttää esimerkiksi teollisuuden sivutuotteita ja uusiotuot-

teita, jos ne rakeisuudeltaan soveltuvat rakenteeseen. Näiden materiaalien osalta on 

kuitenkin tarkistettava, etteivät ne vaikuta negatiivisesti rakenteen tekniseen toimivuu-

teen tai ympäristöllisiin vaatimuksiin. Mineraalisen suojakerroksen paksuuden tulee olla 

vaarallisen jätteen kaatopaikoilla vähintään 100 mm. Jos suojakerroksen päällä liikutaan 

esimerkiksi kalvojen asennuksen yhteydessä, on kerrospaksuuden oltava vähintään 300 

mm. Suojakerroksen asennus tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti kalvoituksesta, 

jotta vältytään kalvon rikkoutumisilta ja lämpölaajenemiselta. Tämä yleensä tarkoittaa, 

että suojakerrosta tehdään kalvoituksen kanssa rinta rinnan, joten tarkalla suunnittelulla, 

oikeilla työtavoilla ja varovaisuudella on tärkeä rooli onnistumiselle. (Infra 15-710106, 9.) 

Toinen yleisimmistä suojakerros materiaaleista on suojageotekstiilit. Suojageotekstiilejä 

valmistetaan HDPE:stä, sekä polypropeenista, materiaali valitaan tapauskohtaisesti, 

mutta tärkeintä on että käytettävä materiaali on yhteensopivuus tiivistyskalvon kanssa. 

InfraRYL antaa seuraavanlaisia ohjeellisia vaatimuksia kaatopaikan pohjarakenteessa 

käytettävälle suojageotekstiilille: 

- paksuus 2 kPa:n kuormalla ≥ 6 mm 

- neliöpaino ≥ 1200 g/m2 (10 kpl keskiarvo), sallittu vaihteluväli ± 10 %, 

määritetään joka rullasta 

- vetolujuus molempiin suuntiin ≥ 25kN/m  

- vastaava venymä ≥ 50 % 

- UV-kestävyys ≥ 70 %. (Infra 15-710106, 9.) 
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Suojageotekstiilin levittäminen suoritetaan joko limittämällä kangaskaistat, jolloin limityk-

sen on oltava vähintään 500 mm, tai 10 % rullan leveydestä. Toinen vaihtoehto on liittää 

kangaskaistat yhteen ompelemalla tai hitsaamalla. Tärkeintä on, ettei asennusvaiheessa 

kuivatuskerroksen materiaalia pääse suojageotekstiilin ja tiivistyskalvon väliin aiheutta-

maan vahinkoa. (Suomen Ympäristökeskus 2002, 57.) 

3.6 Kuivatuskerros 

Kuivatuskerroksen tärkein tehtävä salaojaputkistoineen vaarallisen aineen kaatopaikalla 

on koota ja ohjata jätetäytöstä kertyvät suotovedet. Likaiset suotovedet pumpataan kaa-

topaikanpohjalta pois ja johdetaan käsittelyyn. Valtioneuvosto määrää päätöksessä kaa-

topaikoista (VNp861/97), että tiivistysrakenteen päälle rakennettavan kuivatuskerroksen 

paksuus pitää olla vähintään 500 mm, sekä vedenläpäisevyyskerrokseksi vähintään 10-

3 m/s. (Suomen ympäristökeskus 2002, 57.) 

Materiaalin valinnassa tärkein ominaisuus on siis vedenläpäisevyys, mutta huomioon on 

otettava myös materiaalin ja siihen asennettavien putkien säilyminen riippumatta suoto-

vesien kemiallisesta, fysikaalisesta ja biologisesta vaikutuksesta. Yleensä kuivatusker-

ros rakennetaan pyöreärakeisesta kiviaineksesta jonka ohjeellinen rakeisuusalue on 

16/32. Kiviaines ei myöskään saa sisältää paljoa hienoainesta, jottei hienoaines tukkisi 

salaojaputkistoja. Sallittu hienoainespitoisuus (<0,063 mm) rakennusmateriaalilla on 

enintään 5 %. (Infra 15–710106, 9.) 

Kuivatuskerroksessa voidaan myös käyttää materiaalina myös jätemateriaaleja, kuten 

esimerkiksi rengasrouhetta, jos se on teknisesti soveltuvaa rakenteeseen ja sen vaati-

muksiin. Käytettäessä jätemateriaaleja on kuitenkin arvioitava kemiallinen lisäkuormitus 

ja vaikutus suotoveden laatuun. Kuivatuskerroksissa on myös käytetty salaojamattoja, 

mutta kaatopaikan pohjarakenteena sitä ei yksinään suositella tukkeutumisriskien takia. 

(Infra 15–710106, 9.) 

3.7 Suodatinkerros 

Tapauskohtaisesti rakenteiden väliin voidaan sijoittaa suodatinkerros. Suodatinkerrok-

sen materiaalina käytetään joko hienoa maa-ainesta kuten hiekkaa tai geotekstiilejä. Ma-
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teriaali valitaan niin, että se soveltuu kyseessä olevaan tarkoitukseen suodatinominai-

suuksiensa ja pitkäaikaiskestävyytensä valossa. Nämä seikat perustuvat rakenteen 

muista vaatimuksista, sekä muissa rakenteissa käytettävistä materiaaleista. Suodatin-

kerrosta tarvitaan rakenteiden välissä jos on tarve erottaa hienoainesten sekoittuminen 

kerroksesta toiseen. Tällaisia tapauksia on mm. jos läjitettävä jätemateriaali on hienoja-

koista ja pääsee kuivatuskerrokseen tukkimaan salaojajärjestelmät. (Infra 15-710106, 

9.) 

Suodatinkankaan ominaisuuksiin, kuten lujuuteen, muodonmuutoskykyyn, pitkäaikai-

suuteen ja neliöpainoon vaikuttavat oletettavasti sen valmistusraaka-aine ja valmistus-

tapa. Yleisimmissä tapauksissa on hyvä määrittää suunnitelmissa vähintään geotekstiilin 

valmistustapa (kudottu/kutomaton), sekä tehokas aukkokoko. Vaativimmissa kohteissa 

on otettava huomioon myös venymä- ja lujuusominaisuuksia. (Infra 15-710106, 9.) 
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4 URAKKA-ASIAKIRJAT 

4.1 Yleistä 

Jokaiselle työmaalle tehdään työselostukset sekä ympäristö-, laatu-, mittaus- ja turvalli-

suussuunnitelmat. Jokaisella firmalla on omat mallinsa ja tapansa näiden asiakirjojen 

suhteen. Kiista- ja epäselvyys tilanteissa ensimmäisenä käydään läpi työmaan asiakirjat 

Jos niistä ei vastausta löydy, siirrytään InfraRYL:iin, muihin oppaisiin ja lakiteksteihin. 

4.2 Työkohtainen työselostus 

Työkohtainen työselostus on rakennuttajaorganisaation laatima laatudokumentti, joka 

esittää urakan laatuvaatimukset yksityiskohtaisesti rakenteittain ja osatehtävittäin. Han-

kekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään yleisissä laatuvaatimuk-

sissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Urakoitsija laatii omat suunnitelmansa 

työselostuksen pohjalta. (Ramboll Oy 2014.)  

4.3 Ympäristösuunnitelma 

Ympäristösuunnitelma on urakoitsijan laatima työmaakohtainen laatuasiakirja, jossa 

määritellään hankkeen keskeiset ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset, kriittiset kohteet 

ja toimenpiteet riskitilanteissa, vastuuhenkilöt sekä aikataulut. Siinä esitetään myös 

hankkeen ympäristömittaukset ja -tarkastukset. Suunnitelma on sitä tärkeämpi, mitä kriit-

tisempi rakennushanke on kyseessä, ja se onkin tärkeä osa kaatopaikkarakentamisen 

laatu- ja turvallisuussuunnittelua. (Olin 2015, 95; Ekokem-Palvelu Oy 2017d.)  

Ympäristönäkökohtia pohdittaessa mietitään, millaisia ympäristövaikutuksia voi syntyä 

mahdollisissa poikkeus- tai hätätilanteissa (Olin 2015, 96). Kriittisillä kohteilla taas tar-

koitetaan sellaisia työvaiheita tai kohteita, joissa voi vahinko- tai onnettomuustilanteissa 

aiheutua vaarallisia päästöjä ympäristöön. Erityistarkkailuun voidaan ottaa esimerkiksi 

työkoneet ja polttoainevarastointi, jätteen esiin kaivu ja haju, suotovedet, vaarallisten ai-

neiden jätteet ja käsittely, kaatopaikkakaasun muodostuminen, tulipalot, pölyäminen 

sekä olemassa olevat ympäristönsuojelurakenteet. (Ekokem-Palvelu Oy 2017d.)  
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4.4 Laatusuunnitelma 

Myös laatusuunnitelma on urakoitsijan laatima asiakirja. Siinä määritetään ne toimenpi-

teet ja tehtävät, joilla varmistetaan, että rakennushankkeelle asetetut laatuvaatimukset 

täyttyvät. (Ekokem-Palvelu 2017a.)  

Laatusuunnitelmassa käsitellään seuraavat asiat: 

- toimenpiteet poikkeamatilanteissa 

- hankkeen riskit ja riskienhallintatoimenpiteet 

- tarkastukset, mittaukset ja katselmukset 

- työvaiheet, työmenetelmät ja resurssit 

- dokumentointi ja raportointi 

- käytettävät aliurakoitsijat ja materiaalit (Ekokem-Palvelu Oy 2017a). 

4.5 Mittaussuunnitelma 

Työmaakohtaisessa mittaussuunnitelmassa esitetään ne menetelmät, joilla varmiste-

taan urakoitsijan työsuoritusten sopimuksenmukaisuus mittaustöiden osalta. Siinä esite-

tään mittaustyön vastuuhenkilöt, käytettävät lähtö- ja kiintopisteet, mittauskalusto, mit-

tausformaatti, käytettävät koodit ja tunnisteet, mitattavat tasot ja linjat sekä tulosteet ja 

tulostusformaatti. (Ekokem-Palvelu Oy 2017b.) 

4.6 Turvallisuussuunnitelma 

Turvallisuussuunnitelma vastaa hankkeen alkuvaiheen turvallisuussuunnittelua, joka on 

määrätty pääurakoitsijan tehtäväksi. Sen laadinnassa otetaan huomioon työmaata kos-

kevat yleiset työturvallisuusvaatimukset sekä rakennuttajan esittämät turvallisuusvaati-

mukset ja -tiedot. (Ekokem-Palvelu Oy 2017c.) 
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5 CASE SIEVARI 

 

5.1 Rakentaminen 

5.1.1 Pohja 

Sievarin kaatopaikkarakenteen pohjana toimi tilaajan vuonna 2014 rakennuttama pohja. 

Urakka-alueelta oli poistettu kasvisto ja pohja oli tasattu, muotoiltu ja tiivistetty 45 MN/m2. 

Kantavuus on mitattu 2014 urakassa levykuormituskokeilla. Pehmeiksi havaituille alu-

eille oli tehty massanvaihtoa routimattomilla maa-aineilla ja asennettu geoverkko lujitta-

maan pohjaa. Ennen töiden alkua pohja tarkemitattiin, jotta suunnittelijat pystyivät teke-

mään tarkat mallit mineraaliselle tiivistyskerrokselle työkoneiden 3D-mallinnusohjelmien 

käyttöä varten. Pohja tarkemitattiin myös ennen kuin alueen rakentaminen alkoi vuonna 

2016, jotta varmistuttiin, ettei pohja ole painunut vuoden aikana.  

 

Kuva 3. Sievarin työmaa (Google maps 2017). 
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Kuvassa 3 näkyy Sievarin työmaa hyvin alkuvaiheissa. Kuvassa näkyy valmis tasattu 

pohja, jonne on alettu keräämään materiaaleja rakentamisen alkamista varten. Kaato-

paikka-alueen vasemmassa reunassa näkyy alue, joka otettiin työmaan aikana käyttöön 

varasto, sekä työkoneiden varikko alueena. Kaatopaikan pohjan oikeassa kyljessä on 

rakenteilla tasausaltaiden pohjatyöt. 

5.1.2 Mineraalinen tiivistyskerros 

Sievarin työmaalla tiivistyskerrokseksi päätettiin tehdä yhdistelmärakenne käyttäen ma-

teriaaleina maabentoniittiseosta ja HDPE-tiivistyskalvoa.  eli korkeatiheyksistä polyetee-

niä. 

Massa sisälsi hienoa aktivoitua kalsium bentoniittisavea, moreenia ja vettä. Ennen töiden 

alkua, oikea sekoitussuhde moreenia ja bentoniittia kokeiltiin ja tarkistettiin Ekokemin 

laboratoriossa. Näistä kokeista saatiin ohjeelliset rakeisuusarvot ja vesipitoisuusarvot, 

joita käytettiin ohjenuorana työmaalla laadunvalvontaa varten. Käytössä oli vuonna 2015 

kaksi sekoitusasemaa, Ekokemin oma sekoitusasema ja Suomen maastorakentajien 

asema. Vuonna 2016 bentoniittimassan valmistus tapahtui vain maastorakentajien ase-

malla.  

Kuvassa 4 Kaivuri syöttää moreenia asemaan kuvan vasemmalta puolelta. Valmis ben-

toniittimassa tulee liukuhihnalta oikealle, josta pyöräkuormaajat kantoivat massan ka-

saan, tai suoraan rakenteeseen.  
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Kuva 4. Bentoniittimassan sekoitusasema. 

Bentoniittimassan moreeni tuli vajaan 10 kilometrin päässä olevasta aliurakoitsijan sora-

kuopasta. Kuopan läheisyyden takia oikeaa automäärää ja soran laadun tasaisuutta pys-

tyttiin seuraamaan hyvin tarkasti. Jos moreenin laatu vaihtuu, oli työnjohdon helppo ja 

nopea käydä montulla katsomassa, mistä asia johtuu. 

Kun sekoitusasemat syöttävät saman määrän bentoniittisavea ja vettä koko ajan, oli 

helppo tietää, mistä on kyse, jos valmiin bentoniittimassan laatu heikkeni. Moreenin laa-

tua tarkkailtiin monessa vaiheessa. Ensin soramontulla lastauksessa olevalle kaivinko-

neen kuljettajalle oli annettu tarkat ohjeet vaaditusta laadusta. Tämän jälkeen sekoitus-

asemalla nähtiin, jos valmiiin massan laatu muuttui. Viimeisenä varmistuksena oli tie-

höylän ja tiejyrän kuljettajat, jotka varmistivat laadun levittäessä ja tiivistäessä. Kun nämä 

kaikki osapuolet olivat koko ajan yhteydessä toisiinsa, varmistuttiin hyvästä laadusta, 

vaikka kyseessä oli suuri massamäärä. 

 

Sekoitusasemalta valmis massa kuljetettiin kahden pyöräkonekuormaajan kanssa tie-

höylälle, joka oli varustettu 3D-ohjauslaitteella. Koneelle oli asennettu malli, jolla pystyt-

tiin helposti seuraamaan työaikana syntyvää kerrospaksuutta. Höylällä tasattiin noin 250 

mm kerros massaa, jonka jälkeen kerros tiivistettiin tiejyrällä. Tiivistyksen jälkeen toinen 
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kerros tehtiin samalla tavalla ja sama toistettiin kunnes rakenne oli halutussa paksuu-

dessa. Valmis mineraalinen tiivistyskerros koostui yhteensä neljästä kerroksesta jotta 

kokonaispaksuudeksi tuli yli 1000 mm. Tämä kerrosmäärä ja työtapa tarkastettiin ja hy-

väksytettiin rakentamalla koekenttä ennen töiden varsinaista alkua.  

Kuvassa 5 pyöräkonekuormaaja tuo valmista bentoniittimassaa tiehöylälle, joka levittää 

massan oikeaan kerroskorkoon lisäten tiivistysvaran. Kuvassa näkyy myös tiejyrä, joka 

tiivistää levitetyn massan heti. Massan tiivistys suoritettiin heti levityksen jälkeen, jottei 

mahdollinen sade pilaisi bentoniittimassan sekoitussuhteita ja näin heikentäisi laatua. 

 

Kuva 5. Bentoniittimassan levitystyö. 

Mineraalinen tiivistyskerros rakennettiin osissa. Vuonna 2015 rakennettiin noin puolet 

koko alueesta, jonka jälkeen alueelle asennettiin kalvot ja ne suojattiin suojakerroksella. 

Tämän päätöksen takana oli tarkoitus suojella sekä mineraalista- että keinotekoista tii-

vistyskerrosta talven olosuhteilta. Vuonna 2016 rakennustapaa muutettiin hieman. Sen 

sijaan, että olisi rakennettu tiivistyskerrosta ensimmäinen kerros koko alueelle sen jäl-

keen toinen kerros jne, rakennettiinkin pienempiä alueita kerralla valmiiksi (kaikki 4 ker-

rosta). Tämän johdosta kalvottajat pääsivät aloittamaan keinotekoisen tiivistyskerroksen 
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asentamisen aikaisemmin ja molemmat mineraalinen tiivistyskerros ja keinotekoinen 

eriste saatiin valmiiksi kevään ja kesän hyvissä olosuhteissa. 

5.1.3 Keinotekoinen eriste 

Tiivistetyn, tasatun ja tarkastetun mineraalisen tiivistyskerroksen päälle asennettiin kei-

notekoinen eriste. Materiaalina käytettiin 2 mm paksuista sileää HDPE tiivistyskalvoa. 

Kalvoitus tapahtui 9. syyskuuta − 20. marraskuuta 2015, sekä 7. heinäkuuta − 17. elo-

kuuta 2016. Urakoitsijaksi valittiin Taretek Oy, joka antoi ennen työsuoritteen alkamista 

työnäytteen, jossa se hitsasi yhden suoran- ja yhden t-mallisen koesauman sekä suoritti 

tarvittavat koeponnistukset ja vetokokeet. Kalvourakoitsijan tuli myös esittää oma asen-

nus- ja laadunvalvontasuunnitelma, sekä levityssuunnitelma ennen töiden alkua. 

 

Kuvassa 6 näkyy kalvojen asennuksen työvaihe Sievarin työmaalla. Kuvassa puolalla 

varustettu kaivinkone levittää kalvorullaa eteenpäin samalla kun jalkamies seuraa pe-

rässä ja ohjeistaa kuljettajaa. Jalkamies seuraa, että kalvojen limityksen pysyvät suo-

rassa, eikä kalvoon tule ryppyjä. Sekä kaivinkonekuljettaja että jalkamies seurasivat työn 

edetessä tarkasti, etteivät kaivinkoneen telat nosta pintaan teräviä kiviä tai muuten riko 

mineraalisen tiivistyskerroksen pintaa. Samalla varmistutaan vielä, ettei pinnassa ole 

muita epätasaisuuksia, jotka voisivat aiheuttaa kalvoon pistemäisiä jännityksiä. 
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Kuva 6. HDPE-kalvon asennus. 

 Kalvoa voitiin levittää ilman painotusta noin 20 metrin mittainen pätkä, jos ilma oli hyvin 

tyyni. Tuulisella säällä kalvoa voitiin levittää vain muutama metri kerrallaan ennen kuin 

painottaminen oli välttämätöntä. Levitetty tiivistyskalvo painotettiin suojakerrosmateriaa-

leilla, eli urakan alkuvaiheissa hiekalla, kuten kuvassa, ja myöhemmin nikkeliraekuo-

nalla. Painotuksessa tuli ottaa huomioon, että painoa oli kalvon päällä tarpeeksi ja riittä-

vän tiheästi. Kun vauhti kiristyi kalvoituksen loppuvaiheessa, lisättiin työvaiheeseen vielä 

yksi työmies. Hänen ainoana tehtävänään oli ohjata painotuskuormat oikeisiin kohtiin, 

jotta se tapahtui sujuvasti ja aiheuttamatta vaaraa asentajille.  Kalvoasentajia oli työ-

maalla yksi tai kaksi riippuen työmaan tilanteesta. 

Samanaikaisesti, kun uutta kalvoa levitettiin, asentajat hitsasivat edellistä saumaa kiinni; 

näin työ sujui joutuisasti. Isossa roolissa oli myös kommunikaatio työmiesten ja asenta-

jien välillä, jotta ylimääräistä odottamista ei syntynyt. Tiivistyskalvon saumaa ei saanut 

jättää yöksi auki lämpölaajenemisen vuoksi, joten hitsaajat ohjeistivat levittäjiä milloin 

levitystyö piti lopettaa. Keinotekoisen eristeen asentaminen ja onnistuminen on koko ra-

kenteen toiminnan kannalta hyvin kriittinen vaihe, joten kaikki kalvoituksen ympärillä 
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työskentelevät tarkkailivat tiivistyskalvon pintaa painumien tai nirhaumien varalta. Näistä 

ilmoitettiin välittömästi sekä kalvonasentajille että työnjohdolle, jonka jälkeen kalvo tar-

vittaessa paikattiin ja tarkemitattiin. 

5.1.4 Suojakerros 

Keinotekoisen eristeen suojakerros rakennettiin urakan alkuvaiheessa hiekalla ja lo-

pussa tilaajan nikkeliraekuonalla, jotta se saatiin hyötykäyttöön. Kuten luvussa 3.5 mai-

nittiin, yleisin materiaali suojakerrokselle on oltava pyöreää ja tasarakeista.  Nikkelirae-

kuonaa oli siis työmaalla järkevä käyttää, koska se soveltui koostumuksensa puolesta 

rakenteen materiaaliksi ja oli ilmaista. Nikkeliraekuona syntyy teollisuusalueella kun nik-

keliä sisältävä maa-aines viedään nikkeliuuniin, jossa maa-aines erotetaan nikkelistä.  

Suojakerros rakennettiin 500 mm paksuiseksi kerrokseksi kaivinkoneissa olevien 3D-

mallinnuksien avulla. Kuvassa 7 näkyy suojakerroksen rakennusvaihe, jossa kaivinkone 

tasaa rakennekerrosta oikeaan korkoon 3D-mallin mukaan.  

 

Kuva 7. Suojakerroksen rakentaminen nikkeliraekuonasta. 
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Suojakerrosmateriaalia ajettiin työmaalle samaa tahtia mitä kalvoa saatiin levitettyä, 

koska se toimi aluksi kasoina kalvoituksen painona, kuten kuvissa 6 ja 7 näkyy. Kun 

vuoden 2015 osuus kalvoituksesta oli valmis, tehtiin suojakerrosmateriaalista kalvon 

päälle teitä, jotta kuorma-autot pääsivät tuomaan loput tarvittavista materiaaleista. Tä-

män jälkeen kaivinkone viimeisteli kerroksen oikeaan korkoon. Valmiin alueen rajalle 

ajettiin myös talven aikana nikkeliraekuonaa valmiiksi kasalle odottamaan käyttöä. Vuo-

den 2016 puolella ajo aloitettiin taas kun tarvittiin kalvoille painoa. Painotusten ja kalvo-

tusten jälkeen materiaalin ajoa jatkettiin kunnes sitä oli tarpeeksi. 

Riippuen työmaan tilanteesta rakentamisessa käytettiin 1-2 kaivinkonetta, jotka vastaan-

ottivat materiaalia, jota ajettiin työmaalle 4-7 kuorma-auton voimalla. Yksinkertaisen ra-

kenteen rakentamiseen haastetta toi tilanne, että työtä suoritetaan koko ajan keinotekoi-

sen tiivistyskerroksen päällä, joten suojakerrosta rakentaessa tuli kaivinkonekuskien 

koko ajan olla tietoisia kuinka paljon telojen ja kalvojen välissä on materiaalia, sekä varoa 

repäisemästä kalvoa kauhalla.  

Keinotekoisen eristeen päälle asennettiin suojakerroksen rakentamisen yhteydessä hal-

kaisijaltaan 160 mm:n paksuinen salaojaputkisto tehostamaan suotovesien johtamista. 

Kaatopaikka-alueen suotovedet ohjataan kaivoläpivientien kautta pumppaamolle ja ta-

sausaltaisiin, ja siitä edelleen pumppaamon kautta Harjavallan tehdasalueelle vesienkä-

sittelyyn. 

5.2 Laadunvarmistus 

5.2.1 Kokoukset ja katselmukset 

Työmaalla pidettiin joka torstai työmaatarkastus, jossa yleensä tehtiin työmaakierros ja 

käytiin viikon aikana esille nousseita asioita läpi, jos sellaisia oli. Läsnä näissä kokouk-

sissa olivat yleensä tilaajan eli Boliden Harjavallan edustaja, riippumattomaton laadun-

varmistaja eli Sievarin työmaan tapauksessa Ramboll Oy, Ekokemin oma työnjohto ja 

joskus myös aliurakoitsijan eli Heli Grönberg Oy:n edustaja. 
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Noin muutaman viikon välein, riippuen käynnissä olevista työvaiheista ja niiden kriittisyy-

destä, pidettiin työmaalla työmaakokous. Ennen näitä kokouksia työmaajohto päivitti työ-

maa-aikataulun, jossa näkyi janana työvaiheet, niiden suunniteltu kesto ja ajankohta, 

sekä nykytilanne. Kokouksia varten tehtiin myös työmaavaiheraportti jossa näkyivät ra-

kennetut neliömäärät, sekä prosentuaaliset arviot paljonko rakenteista oli vielä teke-

mättä. Nämä asiakirjat toimitettiin kokouksen osallistujille jo muutama päivä ennen ko-

kousta, jotta jokainen kerkeäisi käymään ne läpi valmiiksi. Näihin kokouksiin osallistui 

yleensä tilaajan edustajia, tilaajan valvoja, riippumaton laadunvalvoja, urakoitsijan työn-

johto ja työmaanjohto sekä tarvittaessa Ely-keskuksen viranomainen. 

Työmaalla pidettiin usein aliurakoitsijan johtomiehen kanssa sisäisiä työmaakokouksia 

joissa suunniteltiin tulevat työvaiheet ja toimintamallit mahdollisten ongelmien varalta. 

Pääperiaatteena pidettiin, että jokainen aamu seitsemältä työmaalle tuleva työmies tie-

täisi jo edellisenä iltana, mitä hän aamulla aloittaisi tekemään. 

Rakennuskerrosten valmistuessa tilaaja ja riippumaton laadunvalvoja kävivät tarkasta-

massa työn laadun ja tuloksen, jonka jälkeen he antoivat luvan jatkaa seuraavaan työ-

vaiheeseen. Urakassa tilaajan edustajat kävivät useasti työmaalla seuraamassa työn 

edistymistä ja laatua varsinkin tiivistyskerroksen rakennusvaiheissa. 

5.2.2 Kokeet ja raportointi 

Tarkemittauksia työmaalla oli käynnissä jatkuvasti. Pohjakerroksen, mineraalisen tiivis-

tyskerroksen ja suojakerroksen korko mitattiin kerroksen valmistuttua 10 m x 10 m ruu-

tuihin ja taitteet 5 metrin välein. Mitatuista kerroksista Ekokemin suunnittelija pystyi te-

kemään seuraavalle kerrokselle mallin tai päivittämään jo olemassa olevaa mallia. Tällä 

tavalla jokainen työssä käytetty malli oli ajan tasalla ja esim. talven aikana syntyneet 

poikkeamat ja painumat saatiin huomioitua seuraavassa kerroksessa ja seuraavan ker-

roksen materiaalimenekki pysyi suunnitellussa. Myös keinotekoinen tiivistyskerros eli 

HDPE-kalvot tarkemitattiin. Kalvojen jokainen sauma mitattiin ja mittauksista saatuun le-

vityskarttaan merkattiin ylös myös rullanumerot sekä mahdolliset paikkaukset. 

Muihin urakassa tehtyihin tarkemittauksiin kuuluivat muun muassa kaikki alueelle raken-

netut putkitukset, kaivot, sähköjohdot ja näytepisteet. Kaikista näistä tarkemittauksista 

tehtiin useita tarkekuvia, jotka liitettiin liitteinä loppuraporttiin. Urakan päättyessä raportti 
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luovutettiin Rambolin ja ELY-keskuksen tarkastukseen. Tarkastuksen jälkeen Loppura-

portti luovutettiin tilaajalle. 

Mineraalisesta tiivistyskerroksesta otettiin sekä runkoaineesta että valmiista bentoniitti-

massasta maa-ainesnäyte 1 000 tonnin välein. Niistä mitattiin vesipitoisuus, rakeisuus ja 

hienoainepitoisuus. Vedenläpäisevyys eli K-arvonäytteitä valmiista massasta otettiin 3 

000 tonnin välein. Näistä kertyi urakan aikana noin 650 näyteämpäriä, joita toimitettiin 

viikoittain Fortumin maalaboratorioon Riihimäelle.  

Tiivistetystä bentoniittimassasta otettiin myös työn aikana troxler-kokeita tiivistetyn ker-

roksen tiheyden ja kosteuden määrittämiseksi. Troxler-laitteen toiminta perustuu sen si-

sältämiin radioaktiivisiin lähteisiin ja niiden tuottamiin säteilyihin ja takaisinheijastumiin 

(Hämäläinen, H. 2011). Kokeet otettiin 400 m2 välein jokaisesta neljästä kerroksesta. 

Troxler-kokeitakin siis kertyi noin 1 000 kappaletta ja kaikki nämä troxler-kokeiden ja k-

arvonäytteiden paikat tarkemitattiin. Jotta kaikki edellä mainitut kokeet ja mittaukset saa-

tiin otettua ja raportoitua vaaditulla tavalla, oli kaikkien työvaiheessa mukana olleiden 

huolehdittava ja työnjohdolta varmistettava, että vaaditut laadunvalvonta toimenpiteet on 

tehty ennen seuraavan vaiheen alkamista.  

Keinotekoisen tiivistyskerroksen eli HDPE-kalvon hitsaajat vastasivat oman työnsä laa-

dusta. Heidän työnsä laadunvarmistukseen kuului koeponnistus, sekä kaikkien saumo-

jen päistä veto- ja kuorintakokeet. Hitsaajat kasasivat näistä koepöytäkirjan. Hitsaajat 

myös piti omaa työmaapäiväkirjaa johon he kirjasivat hitsatut metrit ja rullanumerot. Päi-

väkirjaan kirjattiin myös jos työ keskeytyi esimerkiksi konerikon tai sateen vuoksi. 

Kun kaikki pitivät huolen omista vastuualueistaan, sekoitusasemalla pidettiin kirjaa päi-

vittäisestä työsuoritteesta, pääaliurakoitsijan kuorma-autot pitivät kirjaa omista ajoistaan 

ja massamääristä. Työnjohdon oli helppo kirjata nämä asiat työmaapäiväkirjaan ja aina 

kysyttäessä tilaaja sai tietoonsa realiajassa työmaan tilanteen. 

5.3 Riskienhallinta 

5.3.1 Vaihtelevat sääolosuhteet työmaalla 

Työvaihesuunnittelussa oli otettu vaihtuvat sääolosuhteet hyvin huomioon. Tiedettiin, 

että työmaan kriittisimmät vaiheet, eli tiivistyskerroksen bentoniittimassan valmistus ja 
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levitys sekä tiivistyskalvon asennus, keskeytyvät aina sateiden aikana. Myös kova tuuli-

suus on este kalvoasennukselle. Sateisia päiviä varten oli joitain alueen työvaiheita, joita 

pystyi sateella tekemään hieman niin sanotusti säästelty. Tällaisia työvaiheita oli muun 

muassa kaatopaikka-alueen ympärille tulevan moreenipadon rakentaminen sekä alu-

eella sijaitsevien tasausaltaiden ja varastokentän rakennusvaiheet. Näin saatiin työmaa 

edistymään säästä huolimatta.  

Kuvassa 8 havainnollistetaan erilaisia ongelmallisia sääolosuhteita, joita työmaalla tuli 

vastaan. Kesän kuivilla jaksoilla patorakenteen materiaalina ja kaatopaikan pohjana käy-

tetty moreeni, sekä myös patorakenteessa toisena materiaalina käytetty kuparihieno-

kuona pölyttivät työmaata välillä todella paljon kovasta liikenteestä johtuen. 20 hehtaarin 

työmaa oli metsäalueiden ympäröimänä, joten naapurustolle pölyhaitat olivat hyvin vä-

häisiä. Työmaalla pöly heikensi näkyvyyttä ja näin loi vaarallisemmat olosuhteet raken-

tamiselle. Pölyongelmaa hoidettiin kastelemalla säännöllisesti kulkureittejä ja pahimpia 

pölyttäviä paikkoja.  

 

Kuva 8. Sääolosuhteiden vaihtelu. 

Kuvassa 8 näkyy myös tilanne, joka toistui usein loppukesästä. Rankat kuurot katkaisivat 

joskus työt hyvinkin nopeasti. Varsinkin kalvoja asennettaessa sateen sattuessa oli toi-

mittava nopeasti, jottei vettä valu kesken olevan kalvoituksen alle, tai kalvoitetun alueen 

puolelta valu niin sanottua likaista vettä mineraalisen tiivistyskentän päälle. Näissä ta-

pauksissa kalvon reunan ja mineraalisen tiivistyskentän väliin rakennettiin pieni patora-

kenne, jotta vedet ohjautuisivat oikeisiin paikkoihin. Joista vedet saatiin pumpattua up-

popumpuilla pois rakentamisen tieltä. Nämä patorakenteet tehtiin myös päivittäin töiden 

päätteeksi, jotta öiset tai viikonloppuiset sateet eivät pääsisi vaarantamaan rakennettu-

jen rakenteiden laatua. 
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5.3.2 Logistiikka ja turvallisuus 

Työmaa-alue oli kokonaan aidattu ja kulku työmaalle oli lukollisen portin kautta. Portti oli 

työpäivien aikana yleensä auki suuren liikenteen takia, mutta lukossa viikonloppuisin ja 

öisin. Avaimet porttiin olivat työmaajohdolla ja yhdellä työmiehellä, joka kävi viikonlop-

puisin tekemässä alueen huoltotöitä ja mm. pumppaamassa vettä pois ojista sateisina 

aikoina. Jokaisen alueella työskentelevän piti käydä ennen töiden alkua Harjavallan te-

ollisuusalueen perusperehdytys, Ekokemin turvainfo, Ekokemin projektitoiminnan tur-

vainfo ja työmaakohtainen perehdytys. 

Sievarin työmaalla tehtiin turvallisuuskierros viikoittain. Tähän osallistui yleensä vain työ-

maan työnjohto. Turvallisuuskierroksella tarkasteltiin ja punnittiin mahdollisia riskejä ja 

vaaratekijöitä käynnissä olevista, sekä tulevista työsuoritteista. Sievarin työmaalla tapah-

tui kahden vuoden aikana vain muutama lievä työtapaturma / läheltäpiti tilanne, jotka 

eivät aiheuttaneet loukkaantumisia tai materiaali vahinkoja. Nämä tilanteet johtuivat in-

himillisistä virheistä eikä näin johtaneet toimenpiteisiin työmaalla. 

Kun työmaalla tehdään montaa eri työvaihetta ja työsuoritetta samanaikaisesti, saattaa 

alueelle kertyä paljon liikennettä. Kun mineraalista - ja keinotekoista tiivistyskerrosta ra-

kennettiin samanaikaisesti, liikkui samalla alueella parhaimmillaan 3−5 työkonetta, 5−10 

kuorma-autoa ja 3−7 jalkamiestä. Näissä olosuhteissa työskentelyssä täytyi koko ajan 

olla tietoinen omista ja muiden liikkeistä. Työkoneiden, kuorma-autojen ja bentoniittiase-

man välinen radioyhteys mahdollisti, että työskentely sujui sujuvasti ja ennen kaikkea 

turvallisesti. Radioyhteyden avulla koneenkuljettajat pystyivät koko ajan kommunikoi-

maan mitä työmaalla tapahtui, esimerkiksi oliko kuorma-autoja tulossa tai oliko bentoniit-

tiasemalle tulossa päivän aikana säiliöautoa tuomaan vettä tai bentoniittipölyä.  

Kuvassa 9 näkyy tilanne ruuhkaisista työoloista. Kuvassa taustalla kaivinkone levittää 

uutta kalvorullaa paikoilleen ja kalvonasentajat hitsaavat saumoja kiinni. Edessä pitkä-

puominen kaivinkone tasoittaa ojan pohjaa bentoniittimassalla, jota pyöräkuormaajat 

kantavat vuorotellen kaivinkoneelle ja kuvassa oikealla olevalle tiehöylälle sitä mukaan, 

kuin kuvan ulkopuolella olevasta bentoniittiasemasta sitä valmistuu. Samaan aikaan 

ryhmä kuorma-autoja tuo asemalle koko ajan lisää moreenia, ja toinen ryhmä kuorma-

autoja ajaa työkoneiden välistä kalvoituksen painotukseen nikkeliraekuonaa. 
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Kuva 9. Esimerkkikuva ruuhkaisista työoloista. 

Yksi sujuvaan työntekoon vaikuttanut tekijä oli ennen töiden alkamista tehty liikennejär-

jestelysuunnitelma, joka oli osa Sievarin työmaan aluesuunnitelmaa. Aluesuunnitel-

massa oli liikennejärjestelyjen lisäksi osoitettu paikat muun muassa varastoalueelle ja 

varikkoalue työkoneille, jossa pystyttiin tarvittaessa tekemään pieniä korjaustöitä ja tan-

kata työkoneet. Näitä suunnitelmia noudatettiin ja päivitettiin työmaan edetessä. Näin 

kaikilla alueella työnskentelevillä työntekijöillä oli sovitut ajoreitit ja työmaan yleinen toi-

minta heti tiedossa. Sievarin työmaalla suoritettiin päivittäistä tarkkailua työmaaliiken-

teen suhteen. Kuorma-autojen määriä vaihdeltiin työmaalla jatkuvasti, materiaalien me-

nenkin mukaisesti. Jos työmaalla nähtiin, että työkone, tai kuorma-auto joutui odotta-

maan, että pääsisi tekemään oman työsuoritteensa, alettiin heti pohtia uusia mahdolli-

suuksia ja muutoksia, ettei turhaa odottelua syntyisi ja materiaalien lastaus- ja vastaan-

ottopisteet ruuhkautuisi odottelevista työkoneista. 
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5.3.3 Materiaalien toimitusvarmuus 

Sievarin kokoisella työmaalla rakennusmateriaaleja kuten putkia, suodatinkankaita ja 

HDPE-kalvoja tarvitaan paljon. Tavarat tilattiin työmaalle hyvissä ajoin ja erissä. Viimei-

sissä materiaalierissä pystyttiin vielä tarkistamaan työmaalla tarkasti tarvittava määrä, 

näin kalliita materiaaleja ei mennyt hukkaan. Tällä tavalla materiaalit eivät myöskään 

lojuneet työmaalla pitkiä aikoja sääolosuhteiden armoilla. 

Bentoniittipölyä tilattiin Sievarin työmaalle kahdelta eri toimittajalta Sibelcolta ja Via-

conilta. Bentoniittipöly toimitettiin säiliöautolla, joka tyhjensi kuorman suoraan sekoitus-

asemaan. Jos sekoitusasemalta bentoniitti loppuisi, eikä säiliöauto tilauksesta huoli-

matta saapuisi ajoissa paikalle, tai lastauspäässä ilmenisi muita ongelmia, tarkoittaisi se 

koko mineraalisen tiivistyskerroksen rakentamisen pysähtymistä. Tämän takia työmaan 

alkaessa tilattiin 200 säkkiä bentoniittipölyä, jotka varastoitiin lähistöltä vuokrattuun va-

rastohalliin. Tällä tavalla varmistuttiin, ettei rakentamisessa synny turhaa taukoa ongel-

mien sattuessa. Mineraalisentiivistyskerroksen ollessa lähes valmis, käytettiin loput ben-

toniittipölysäkit pois, jottei kallista materiaalia menisi hukkaan. 

 

Kuva 10. Bentoniittisäkkityö. 

Kuvassa 10 pyöräkone kuormaaja syöttää bentoniittipölyä säkistä suoraan asemaan. 

Bentoniittimassan teko säkkitavaralla on kallista, verratuna siihen että bentoniittipöly tuo-

taisiin asemalle säiliöautolla suurissa määrissä. Tämä työtapa työllistää vähintään yhden 

pyöräkonekuormaajan ja tämän urakan tapauksessa myös yhden kuorma-auton enem-

män, joiden työpanosta olisi voitu käyttää työmaan muissa tehtävissä. 
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Kuva 11. Bentoniittisäkkityö. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sievarin työmaalla tehtiin paljon asioita oikein. Hyvän laadun ja onnistuneen aikataulun 

lisäksi Sievarin urakka oli Ekokemille myös rahallisesti kannattava. Onnistunut urakka 

koostuu monesta eri asiasta. Sievarin urakassa näitä asioita oli muun muassa toimiva 

kommunikaatio, tarkka laaduntarkkailu työmaan jokaisessa vaiheessa, oikeat ja hiotut 

työmenetelmät ja selkeä ja turvallinen työympäristö. Edellä mainituista asioista voidaan 

oppia ja niitä hyödyntää seuraavissa vaarallisen aineen kaatopaikkaprojekteissa. 

Yhtenä isona asiana Sievarin työmaan sujuvuuden takana voidaan pitää kaikkien osa-

puolien välillä ollutta yhteishenkeä. Raportointi ja avoin keskustelu työmaan tilanteesta 

sujui koko työmaan ajan hyvin sekä aliurakoitsijoiden ja työnjohdon, että Ekokemin työn-

johdon, riippumattoman laadunvalvojan ja tilaajan välillä. Tässä asiassa Sievarin työmaa 

osoittautui edukseen. 

Rakentaminen saatiin Sievarissa valmiiksi vuoden 2016 loppupuolella aikataulun mukai-

sesti. Tämän jälkeen se luovutettiin tilaajalle, joka otti kaatopaikan käyttöön toukokuussa 

2018. Tässä opinnäytetyössä käsiteltävä urakka on ensimmäinen kolmesta suunnitel-

lusta vaarallisen aineen sijoitusalueesta Sievarin teollisuusalueella. Uusi käyttöönotettu 

hienokuonan sijoitusalue riittää arvioiden mukaan noin kymmenen vuotta (Satakunnan 

kansa 2018). 
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