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TIIVISTELMÄ 
 
Öljyvahinkojätteiden välivarastojen sijoittamisesta ja käytettävistä rakenteista ei ole olemassa yhte-
näistä käytäntöä tai ohjeistusta. Öljyntorjuntajohtaja joutuu päättämään tapauskohtaisesti millaisia 
rakenteita rakennettavilla välivarastoalueilla käytetään.  
 
Laadituissa periaatesuunnitelmissa on esitetty esimerkkiratkaisuja eristerakenteista ja niiden toteu-
tuksesta huomioitavista asioita kuten liikennöinnistä,  pintakuivatuksesta, vesien käsittelystä ja seu-
rannasta. Rakenteet ei ole tarkoitettu jätteiden pysyvää sijoitusta varten ja rakentamisessa on huomi-
oitava myös varastoitujen materiaalien poistaminen. 
 
Eristerakenteiden suunnittelun lähtökohtana on ollut kaksikerrosrakenneratkaisut kaatopaikkojen 
pohjarakenteiden mukaisesti. Alapuolinen eristekerros varmistaa varsinaisen eristeen toimintaa. 
Esitetyissä rakenteissa on huomioitu ympäristönäkökohdat, nopean toimituksen aikataulu sekä vuo-
denaikojen vaikutus.   
 
Periaatesuunnitelmissa varsinaisena eristerakenteena on esitetty käytettäväksi tiivisasfalttia (ABT) 
tai geomembraaneja (HDPE-kalvo ja EDPM-kumimatto). Alapuolisena varmistavana eristera-
kenteenä käytetään bentoniittimattoa tai luonnon savea. 
 
Maaperäolosuhteet tulee huomioida eristerakenteita valittaessa ja toteutettaessa. Huonosti kantavil-
la maa-alueilla (savikot) pohjamaa vaikuttaa rakenteen routimiseen, painumiin ja kantavuuteen. Li-
säksi penkereiden, kaivantojen sekä kentän kuormituksen stabiliteetti tulee varmistaa. Periaatesuun-
nitelmissa on esitetty erilaisia rakenneratkaisuja pohjamaan ominaisuuksien perusteella. 
 
Juoksevassa muodossa oleville jätteille laadittiin periaatesuunnitelma katetusta altaasta. Katettu-
jen altaiden tilavuudet ovat pieniä, minkä vuoksi laadittiin kattamattoman altaan periaatesuunni-
telma. 
 
Kiinteässä muodossa oleville jätteille laadittiin periaatesuunnitelma eristetyn välivarastokentän 
toteutuksesta.  Kentälle ei voi sijoittaa juoksevassa muodossa olevia jätteitä muuta kuin keräilyasti-
oissa.  Lähtökohtana oli 1 ha suuruisen kentän toteuttaminen 2 viikon aikana.  
 
Onnettomuustilanteessa rakentamisen kannalta on olennaista sijoituspaikan valinta ja eristeraken-
teissa käytettävien materiaalien saatavuus. Etenkin geomembraanien osalta suurien määrien saata-
vuus nopeassa aikataulussa voi viedä pitempään kuin rakenteen suunniteltu toteutusaika on.  
 
Tekniseen toteutukseen vaikuttaa suuresti, onko mahdollinen yleissuunnitelma tai rakennussuunni-
telma käytettävissä. Jos ko. suunnitelmia ei ole käytössä, joudutaan ratkaisut tekemään paikan päällä 
periaatesuunnitelmia soveltaen. Kiireestä huolimatta on muistettava, että eristerakenteiden onnistu-
nut toteutus on teknisesti vaativa rakennustoimenpide.  
 
Välivarastoalueiden sijoituspaikkojen alustava selvitys sekä kohteeseen laadittava yleissuunnitelma 
suositellaan tehtäväksi etukäteen. Etukäteisvalmistule nopeuttaa huomattavasti onnettomuustilan-
teen toimintaa ja pienentää rakenteiden toteutukseen liittyviä riskejä. 
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1 Yleistä 
 
Ortogeo Oy on laatinut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimeksiannosta periaatesuunnitelmat 
öljyvahinkojätteen välivarastokentän ja –altaiden teknisestä toteutuksesta. Työ tehtiin keväällä 2012 
yhteistyössä Tammisaaren palolaitoksen kanssa.  
 
Periaateratkaisujen lähtökohtana ovat olleet Sökö-raportit 10 ja 11, Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
toksen öljyntorjuntaa koskeva skenaariokuvaus sekä ’Öljyvahinkojätteen vastaanottopiste ja väliva-
rasto’-selvitys. 
 
Öljyvahinkojätteiden välivarastojen sijoittamisesta ja käytettävistä rakenteista ei ole olemassa yhte-
näistä käytäntöä tai ohjeistusta. Hankkeen tavoitteena oli laatia tekniset periaatesuunnitelmat öljy-
vahinkojätteen välivarastokentän ja –altaiden toteutukseen huomioiden ympäristönäkökohdat, nopea 
toteutusaikataulu ja vuodenajat.  
 
2 Eristerakenteet 
 
Öljyntorjuntajohtaja joutuu päättämään tapauskohtaisesti alusjätelain 19a §:n ja pelastuslain 45. §:n 
nojalla millaisia rakenteita keruualtaissa ja kentissä käytetään.  Tässä suunnitelmassa on esitetty 
esimerkkejä tiivistysrakenteiden toteutuksesta varastokenttien ja –altaiden osalta.  
 
Eristerakenteiden suunnittelun lähtökohtana on ollut kaksikerrosrakenneratkaisut kaatopaikkojen 
pohjarakenteiden mukaisesti. Alapuolinen eristekerros varmistaa varsinaisen eristeen toimintaa. 
Esitetyt rakenteet ovat kompromisseja rakenteen toteutettavuuden (aikataulu ja vuodenaika) ja ym-
päristökelpoisuuden suhteen. Myös pohjamaan laadulla on vaikutusta eristerakenteen toimivuuteen.  
 
Esitetyt tiivistysmateriaalit ovat kaatopaikkarakentamisessa ja erilaisten altaiden rakentamisessa 
käytettäviä materiaaleja. Periaatesuunnitelmissa eristerakenteena on esitetty käytettäväksi seuraavia 
tiivistysmateriaaleja: 
 

• Tiivisasfaltti ABT 
• Geomembraanit 
• Bentoniittimatto 
• Luonnon savi 

2.1 Tiivisasfalttirakenteet ABT 
 
Tiivisasfalttirakenteiden suunnittelua ja toteutusta varten on laadittu ohje Asfalttiset ympäristön-
suojausrakenteet, Ympäristöopas 2006. Tiivisasfalttirakenne soveltuu hyvin kesäaikaiseen rakenta-
miseen. Se on yleisesti kaatopaikkojen tiivistysrakenteissa käytetty tuote, minkä toimitus tapahtuu 
sovittaessa nopeasti.  
 
Tiivisasfaltti kestää työkoneiden liikkumista rakenteen päällä eikä se vaurioidu helposti käytössä.  
Suunnitelmien mukainen 1 ha kentän kaksi tiivisasfalttikerrosta pystytään toteuttamaan alle viikossa 
hyvissä olosuhteissa (sateeton aika), kun muut alapuoliset rakenteet ovat valmistuneet. 
 
Asfaltttipäällysteet on jaettavissa vedenläpäisyvyyden mukaan kolmeen luokkaan: 
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• Vettä läpäisevät päällysteet 
• Normaalit tiepäällysteet 
• Vettä eristävät eristeasfaltit 

 
Asfaltin vedenläpäisevyys on riippuvainen suurelta osin materiaalin tyhjätilasta. Eristeasfalttiraken-
teissa tyhjätilan tulee olla alle 5%. Tyhjätilan saavuttaminen edellyttää oikeanlaisen massan hyvää 
tiivistämistä jyräämällä. Tiivistämisen perusedellytys on alapuolisen rakenteen hyvä kantavuus (vä-
hintään 75 MN/m2) ja massan korkea lämpötila tiivistämisen aikana (+140 °C). Tiivisasfalttiraken-
netta ei voida toteuttaa talviaikana tai kylmissä olosuhteissa (ulkoilman lämpötila alle +5 °C, jäinen 
tai kylmä alusta).  
 
Tiivisasfaltin kemiallinen kestävyys on rajallinen, mutta sitä voidaan parantaa pintakäsittelyillä. 
Tiivisasfaltti ei kestä pohjamaan suuria routanousu- tai painumaeroja. 

2.2 Geomembraanit 
 
Geomembraanit ovat teollisesti valmistettuja keinotekoisia eristemateriaaleja. Tyypillinen kaato-
paikkarakentamisessa käytettävä keinotekoinen eristemateriaali on HDPE-kalvo. Tämän lisäksi käy-
tetään  LLDPE-kalvoa, joka kestävät paremmin muodonmuutoksia, mutta sen kemiallinen kestävyys 
on heikompi.  Kaatopaikan pohjarakenteissa keinotekoinen eriste täydentää ja varmistaa alapuolisen 
mineraalisen tiivistyskerroksen toimintaa.  
 
Kalvot 
 
Kaatopaikkojen pohjarakenteissa käytettävien HDPE-kalvojen paksuus on 2 mm. Kaatopaikkara-
kentamisessa kalvoa vasten tulevan materiaalin suurin sallittu raekoko on 4 mm kalvon alapinnassa. 
Kalvon yläpuolelle  asennetaan suojageotekstiili tai rakennetaan suojakerros esim seulotusta hiekas-
ta 0…9 mm. 
 
Kalvo toimitetaan rullissa, joiden leveydet ovat noin 5 m  ja levitetään tarkoitusta varten valmiste-
tulla kaivinkoneeseen kiinnitettävällä levityspuomilla. Kalvo painotetaan levitystyön jälkeen.  Kal-
vot hitsataan toisiinsa ja hitsisaumojen tiiveys testataan.  Kalvon päällä ei voi liikkua työkoneilla. 
Kalvoja pystytään levittämään ja saumaamaan noin 1 500 m2 työvuorossa normaali olosuhteissa. 
 
Kalvojen kemiallinen kestävyys on aina selvitettävä. Luiskien stabiliteetti tulee varmistaa ja kalvot 
ankkuroidaan yläreunasta. Kalvot ovat tilaustavaraa ja niiden toimitusajat ovat noin 1 kk, jos mate-
riaali joudutaan tilaamaan tehtaalta. 
 
Kalvojen hitsauksessa työympäristön lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilma sateeton. Erikoisjärjes-
telyillä työtä voidaan tehdä kylmemmissä olosuhteissa.  Ulkoilman lämpötila vaikuttaa myös kalvon 
levitykseen ja kovalla pakkasella kalvo muuttuu hauraaksi.  
 
EDPM-kumimatto 
 
EDPM-kumimattoja on käytetty erilaisten altaiden tiivistysmateriaalina mm. maataloudessa lieteal-
taissa. EDPM-kumimatto kestää paremmin maan painumisesta ja liikkeestä aiheutuvia rasituksia 
kuin kalvot. Myös asennusalustan ja suojakerroksen vaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin kalvois-
sa.  Matto säilyttää ominaisuutensa myös kylmissä lämpötiloissa ja sen on mm. levitettävissä pakka-
sella.  
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Mattojen saumaus tehdään hitsaamalla tai liimaamalla. Kylmissä olosuhteissa hitsausta ei voida 
tehdä vaan liitokset on tehtävä liimaamalla ja limittämällä. Liimauksen toimivuus kylmissä olosuh-
teissa on epävarmaa ja rakenne on syytä varmistaa alapuolisella tiivistysrakenteella. Mattojen kemi-
allinen kestävyys tulee aina varmistaa. 
 
Matot toimitetaan lavalle viikattuna tai rullissa. Matto voidaan levitetään käsin pakettia kerroksittain 
aukaisten tai levityspuomilla kuten HDPE-kalvo. Materiaali on tilaustavaraa pieniä määriä lukuun-
ottamatta ja materiaalin saatavuus on varmistettava. 

2.3 Bentoniittimatto 
 
Bentoniittimatto on yleisesti kaatopaikkarakentamisessa käytetty eristemateriaali ja sitä käytetään 
pohjavesisuojaukseen tiealueilla mahdollisesti yhdessä kalvon kanssa. Suunnitelmissa esitetyissä 
rakenteissa bentoniittimatto toimii rakennetta varmistavana eristeenä ja keinotekoisen eristeen ala-
puolisena suojakerroksena. 
 
Bentoniittimaton asentaminen talviaikana voi olla ongelma, koska maton hydratoituminen ja vesitii-
veyden saavuttaminen vaatii kosteutta. Tämän johdosta bentoniittimattoa käytetään vain varmista-
vana rakenteena.  

2.4 Luonnon savi 
 
Luonnon savea käytetään jonkin verran kaatopaikkojen mineraalisena tiivistyskerroksena. Materiaa-
lin ominaisuudet varmistetaan tehtävillä kairauksilla ja laboratoriotutkimuksilla. Periaatesuunnitel-
missa luonnon savea on esitetty käytettäväksi tiivistysrakennetta täydentävänä eristerakenteena. 
Savi soveltuu asennusalustaksi geomembraanille, mutta suuret painumat voivat vaurioittaa etenkin 
HDPE-kalvoa.  
 
Suunnitelmissa esitetyissä rakenteissa käytettävän materiaalin tulee olla rakeisuudelta savea. Sen 
tulee olla plastisessa olomuodossa, jotta sitä voidaan työstää. Routaantunut savikerros tai kuiva-
kuorikerros tulee poistaa rakenteen alta.  
 
Suunnitelmissa ei ole esitetty k-arvovaatimusta savelle, koska se toimii rakennetta varmistavana 
osana eikä vedenläpäisevyyskokeita ehditä suorittaa suunnitelussa rakennusaikataulussa. 
 

2.5 Muut tiivistysmateriaalivaihtoehdot 
 
Rajallisesta toteutusajasta johtuen rakenteissa ei voida käyttää kaatopaikkojen pohjarakenteissa ylei-
sesti käytettyä moreeni-bentoniittirakenneratkaisua. Moreenibentoniitin valmistus on kaatopaikka-
rakentamisessa erikoisosaamista. Se edellyttää runkoaineen hyvää tuntemusta, työaikaista seurantaa 
ja laboratoriokokeita sekä erikoiskalustoa. Rakentamistyön onnistuminen edellyttää sateettomat olo-
suhteet. 
 
Etukäteen tehtävillä laboratoriokokeita voitaisiin selvittää murske-bentoniitin soveltuvuus eristema-
teriaaliksi. Kokeilla voitaisiin määrittää seoksessa tarvittava bentoniittimäärä runkoaineen hieno-
ainesmäärään sidottuna, jolloinka kohdekohtaisia tutkimuksia ei välttämättä tarvita. Murske-
bentoniittiä voitaisiin käyttää eristerakennetta täydentävänä osana geomembraanirakenteissa. 
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Puunjalostusteollisuuden sivutuotteena syntyvää kuitusavea käytetään etenkin kaatopaikkojen sul-
kemisrakenteiden tiivistyskerroksessa. Tässä kohteessa kuitusavea voitaisiin hyödyntää lähinnä 
luonnon saven korvaajana. 
 
3 Maaperäolosuhteet 
 
Maaperäolosuhteiden perusteella rakennusalueet voidaan jakaa karkeasti hyvin ja huonosti kantaviin 
maa-alueisiin. Hyvin kantavilla maa-alueilla maaperäolosuhteet eivät rajoita rakenneratkaisuja tai 
työn toteutusta.  Kummallakaan maaperäalueella toteuttavia eristerakenteita ei tule sijoittaa pohja-
vesipinnan alapuolelle. 
 
Varastoalueita joudutaan todennäköisesti sijoittamaan myös huonosti kantaville maaperä-alueille, 
jolloinka rakenteissa tulee pohjamaan osalta huomioida mm: 
 

• Routiminen 
• Kantavuus 
• Painumat 
• Penkereiden stabiliteetti 
• Kaivantojen stabiliteetti  
• Kentän kuormituksen stabiliteetti 

 
Esitetyssä toteutusaikataulussa ei pystytä toteuttamaan laajoja pohjanvahvistustoimenpiteitä, joten 
rakenteet tulisi suunnitella siten, että painumat ja stabiliteetit eivät vaaranna toteutetun rakenteen 
toimintaa.  
 
Routiminen ja kantavuus ovat ratkaistavissa riittävillä rakennekerroksilla, mutta pengerkorkeuksia 
ja kaivusyvyyksiä on rajoitettava stabiliteetin varmistamiseksi sekä painumien rajoittamiseksi sa-
vikkoalueilla.  
 
Kokemusperäisesti voidaan todeta, että savikkoalueilla pengerkorkeuden ylittäessä 1 m luonnollises-
ta maanpinnasta, voi painumat muodostua tiivisasfalttirakenteen kannalta haitallisiksi. Myös raken-
teen stabiliteetti on syytä varmistaa.  
 
Painumien pienentämiseksi ja stabiliteetin parantamiseksi rakennekerroksissa voidaan käyttää ke-
vennysmateriaali (kevytsora, vaahtolasi) tai rakenne on syytä toteuttaa painumia paremmin kestä-
västä EDPM-kumimatosta.  
 
4 Periaatesuunnitelmat 

4.1 Yleistä 
 
Periaatesuunnitelmat on laadittu varastokentän  ja –altaiden rakentamisesta:  
 

• Katettu keruuallas   piirustus 1 
• Kattamaton keruuallas  piirustus 2 
• Eristetty välivarastokenttä  piirustus 3 

 
Piirustuksissa 4 ja 5 on esitetty välivarastokentän detaljit tiivisasfalttirakenteesta sekä EDPM-
kumimattorakenteesta. 
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Suunnitelmapiirustuksen toiminnot osassa on esitetty kentän / altaan sijoittamisessa ja rakentamises-
sa huomioitavia asioita kuten liikennöinti, lastien käsittely ja purku, vesien keruu ja käsittely, alueen 
kuivatus. Rakennettavat alueet ei ole tarkoitettu jätteiden pysyvää sijoitusta varten ja rakentamisessa 
on huomioitava myös varastoitujen materiaalien poistaminen. 
 
Suunnitelmissa on esitetty rakenteen toimintaperiaate, sen toiminnan kannalta kriittisimpiä asioita 
sekä materiaalitoimittajia.  Rakenteista on esitetty taso- ja leikkauspiirustus sekä eristerakenteen 
tyypit. Rakenteet on suunniteltu toiminnaltaan kaksikerrosrakenteiksi, jossa alapuolinen rakenne 
varmistaa varsinaisen eristeet toimintaa. 

4.2 Katettu allas 
 
Allas  
 
Allas on suunniteltu nopeaa toteutusta varten. Allas on suunniteltu juoksevassa tilassa olevien jättei-
den varastointiin. Altaan syvyys on enintään 2 m  (+/- 1 m  maanpinnasta). Allas suojataan kevyt-
peitteillä tai vastaavilla sateelta. Altaassa ei ole ylivuotoa.  
 
Altaan leveys on noin 10 m, kun suojakatteen tukirakenteena käytetään 50x200 puutavaraa. Ristik-
korakenteella altaan leveys voidaan kasvattaa noin 15 m. Altaan pituus määräytyy maaston ja tarvit-
tavan tilavuuden mukaisesti ollen luokkaa 25 – 50 m. Altaan pituus määräytyy maaston ja tarvitta-
van tilavuuden mukaan. Esitettyjen altaan tilavuudet ovat 250 - 900 m3. 
 
Pintavedet ja vesien tarkkailu 
 
Kaivumaat käytetään altaan reunavalleihin ja altaiden ympärille kaivetaan pintavesiojat ohjaamaan 
sadevedet pois allasalueelta. 
 
Eristerakenteen alapintaan asennetaan salaoja alapuolisen paineen poistamiseksi. Salaojan tarkkai-
lukaivoa käytetään myös tarkkailuun mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. 
 
Eristerakenne 
 
Eristerakenteeksi esitetään kaksikerrosrakennetta, joka muodostuu alapuolisesta rakennetta varmis-
tavasta luonnon savikerroksesta ja teollisesti tuotetusta geomembraanista.  Geomembraaniksi suosi-
tellaan EDPM-kumimattoa paremman kemiallisen kestävyyden johdosta ja materiaalin helpomman 
rakennettavuuden johdosta. Materiaali soveltuu myös talviaikaiseen rakentamiseen. Geomembraani 
suojataan päälle asennettavalla suojageotekstiilillä. 
 
Ohut geomembraani vaurioituu helposti täyttö- ja tyhjennystilanteessa, vaikka sen suojaksi asenne-
taan geotekstiili. Suojageotekstiilin riittävään UV-suojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Eristera-
kenteen päällä ei voi liikkua työkoneilla.  

4.3 Kattamaton allas 
 
Allas  
 
Altaan pituus, leveys ja syvyys voidaan valita maaston, pohjaolosuhteiden ja tarvittavan tilavuuden 
mukaisesti. Allas on suunniteltu juoksevassa tilassa olevien jätteiden varastointiin.  Altaassa on yli-
vuoto.  Altaan sisäluiskat rakennetaan 1:4 tai loivempaan luiskakaltevuuteen.  
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Pintavedet ja vesien tarkkailu 
 
Altaan kaivumaat käytetään altaan reunavalleihin ja altaiden ympärille kaivetaan pintavesiojat oh-
jaamaan sadevedet pois allasalueelta. 
 
Eristerakenteen alapintaan  asennetaan salaojat 10 m välein alapuolisen paineen poistamiseksi. Sala-
ojan tarkkailukaivoa käytetään myös tarkkailuun mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. 
 
Altaan ylivuotovedet ohjataan öljynerottimen kautta maastoon tai viemäriverkostoon. Öljynerotus-
kaivon mitoitusvirtaama on 75 l/s kun altaan pinta-ala on 0,5 ha. 
 
Eristerakenne A 
 
Kesäaikana toteutettavaksi eristerakenteeksi esitetään tiivisasfalttirakennetta (ABT).  Altaan raken-
nekerrokset tulee valita pohjamaan kantavuuden ja routivuuden mukaisesti. Kentän painuminen tu-
lee myös huomioida eristerakennetta valittaessa ja tarvittaessa on käytettävä kevennysmateriaaleja 
rakennekerroksissa. 
 
Tiivisasfalttirakenne mahdollistaa liikkumisen työkoneella altaassa täyttö- ja tyhjennysvaiheessa 
eikä rakenne ole herkkä  käytöstä aiheutuville vaurioille. Esitetty rakenne on suunniteltu toteutetta-
vaksi kaksikerrosrakenteena.   
 
Eristerakenne B 
 
Eristerakenne B (Geomembraani  ja luonon savi) on kaksikerrosrakenne ja se on  suunniteltu nope-
aa toteutusta varten. EDPM-kumimattorakenne on toteutettavissa myös talviaikana.   
 
Eristerakenteen päällä ei voi liikkua työkoneilla ilman erillistä kantavan kerroksen rakentamista.  
Kumimatto kestää paremmin pohjamaan painumista kuin tiivisasfalttirakenne.  
 

4.4 Eristetty välivarastokenttä 
 
Kenttä 
 
Suunnittelun lähtökohtana oli 1 ha suuruisen varastokentän toteutus. Varastokenttä tulee olla raken-
nettavissa kaikkina vuodenaikoina nopeassa aikataulussa (2 viikkoa). Varastokentälle voidaan ra-
kentaa tarvittaessa myös reunapenkereet, mutta kentälle ei voi varastoida juoksevassa muodossa 
olevaa jätettä ilman varastointiastioita. 
 
Pintakuivatus 
 
Varastokentän pintakuivatuksesta on esitetty vaihtoehdot 1 ja 2. Vaihtoehdossa 1 kenttä kallistetaan 
maaston mukaisesti ja vedet kerätään keruuojaan.  Ratkaisu edellyttää, että maaston kaltevuus on 2-
4%. Yli 4% kaltevuus vaikeuttaa kentän käyttöä. Esitetty ratkaisu on kentän toteutuksen kannalta 
nopea. 
 
Maaston kaltevuuden ollessa alle 1%, joudutaan käyttämään vaihtoehdon 2 mukaista suppilokuiva-
tusta ja sadevesikaivoja. Sadevesiviemäreiden koot on esitetty suunnitelmassa molemmille kuiva-
tusvaihtoehdoille. 
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Vesien käsittely 
 
Varastokentälle on rakennettava hiekan- ja öljynerotuskaivot. Hiekanerotuskaivon tilavuus tulee olla 
15 m3 ja öljyerotuskaivon mitoitusvirtaama on 150 l/s, kun asfalttikentän pinta-ala on 1 ha. Kaivojen 
saatavuus tulee varmistaa ennen toteutusta ja tarvittaessa jakaa virtaamaa useampaan osaan jos ko. 
kokoluokan kaivoja ei ole varastotavarana.  
 
Eristerakenne 
 
Kesäaikana toteutettavaksi eristerakenteeksi esitetään tiivisasfalttirakennetta (ABT).  Kenttäalueen 
rakennekerrokset tulee valita pohjamaan kantavuuden ja routivuuden mukaisesti. Kentän painumi-
nen tulee myös huomioida eristerakennetta valittaessa ja tarvittaessa on käytettävä kevennysmateri-
aaleja rakennekerroksissa. 
 
Tiivisasfalttirakenne mahdollistaa liikkumisen varastokentällä ajoneuvoilla. Myös lastien purku ja 
kuormaus on mahdollista. Esitetty rakenne on suunniteltu toteutettavaksi kaksikerrosrakenteena. 
Kentälle sijoitettavat jätteet varastoidaan erillisiin astioihin tai vaihtolavoille eikä kentälle muodostu 
jatkuvaa vesipainetta. 
 
Talviaikana toteutettavilla kentillä eristerakenne on tehtävä EDPM-kumimatto- ja bentoniittimatto-
rakenteena. Mattorakenne on suojattava,  jotta kenttäalueella voidaan liikennöidä ajoneuvoilla sekä 
purkaa ja varastoida jätteitä.  
 
Mattorakenne kestää paremmin maapohjan painumia ja routimista kuin tiivisasfalttirakenne, jolloin 
sen käyttö voi tulla kyseeseen myös kesäaikaisessa toteutuksessa.  
 
5 Toteutus 
 
Onnettomuustilanteessa välivarastokentän ja altaan rakentaminen voidaan jakaa 3 vaiheeseen: 
 

1. Sijoituspaikan valinta 
2. Rakennusmateriaalien saatavuuden varmistus 
3. Tekninen toteutus 

 
Välivarastopaikan perustamista on kuvattu  liitteen 1 kaaviossa. Paikan valinnan jälkeen tulee var-
mistaa rakentamisessa tarvittavien materiaalien saatavuus. Etenkin geomembraanien osalta suurien 
määrien saatavuus nopeassa aikataulussa voi viedä pitempään kuin rakenteen suunniteltu toteutusai-
ka on. 
 
Tekniseen toteutukseen vaikuttaa suuresti, onko mahdollinen yleissuunnitelma tai rakennussuunni-
telma käytettävissä. Jos ko. suunnitelmia ei ole käytössä, joudutaan ratkaisut tekemään paikan päällä 
periaatesuunnitelmia soveltaen. 
 
Teknisessä toteutuksessa tulee harkittavaksi, onko rakentaminen mahdollista jakaa osiin, jotta esite-
tyssä 2 viikon kuluessa ainakin osa suunnitellusta 1 ha alueesta olisi käyttöönotettavissa.  
 
Kiireestä huolimatta on muistettava, että eristerakenteiden onnistunut toteutus on teknisesti vaativa 
rakennustoimenpide. Kokemuksen mukaan eristerakenteen vuodoista yli puolet syntyy rakennusai-
kana. 
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6 Välivarastojen sijoittaminen ja yleissuunnittelu 
 
Torjuntatöiden johtaja tai hänen määräämänsä henkilö päättää onnettomuustilanteessa öljyvahinko-
jätteiden varastoista ja niiden sijoittamisesta. Öljyvahinkojätteiden välivarastot sijoitetaan ensisijai-
sesti olemassa olevien kunnallisten ja yksityisten jätteenkäsittelylaitosten alueelle ja toissijaisesti 
muutoin maastollisesti ja logistisesti soveliaille paikoille. 
 
Välivarastopaikan valinnassa huomioitavat asiat on esitetty Sökö II-raportissa. Välivarastopaikkojen 
kartoituksen kulkua on kuvattu liitteen 2 kaaviossa. Eri osapuolten näkemysten huomioimiseksi on 
suositeltavaa, että paikkaselvitys tehdään etukäteen.  Sijoituspaikkojen alustavassa selvityksessä 
voidaan hyödyntää eri osapuolten paikallistuntemusta, olemassa olevaa karttatietoa, maaperäkarttoja 
sekä maastokatselmuksia. 
 
Valittaviin kohteisiin suositellaan laadittavaksi yleissuunnitelma periaatesuunnitelmiin pohjautuen. 
Yleissuunnitelman yhteydessä tehdään tarvittavia pohjatutkimuksia ja kartoituksia sekä laaditaan 
yleissuunnitelmatasoiset asiakirjat kenttien sekä altaiden toteuttamisesta mahdollista luvitusta var-
ten.  
 
 
 
Jyväskylässä 24.5.2012 
 

                
Kai Auvinen 



V˜LIVARASTOPAIKAN PERUSTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA

Ei Kyllä

Paikan valinta

Onko alueen yleissuunnitelma / lupa olemassa?

Paikan valinta

Ei

Onko alueen rakennussuunnitelma olemassa?

Kyllä

Rakentaminen yleis-
suunnitelman perusteella 
vuodenajat huomioiden

Toteutus rakennus-
suunnitelman perusteella 
vuodenajat huomioiden

Ei Kyllä

Onko välivarastojen sijoituspaikkojen 
kartoitus tehty ?

Nopea selvitys soveltuvista alueista 
yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa:

- olemassa olevat kenttäalueet hyvien 
 kulkuyhteyksien varralle 
- yhteydet vesialueelta
- pohjavesialueiden  ulkopuoliset alueet 
- Esim: tehtaat, satamat, vanhat teollisuusalueet,
  käytössä olevat ja käytöstä poistetut 
  jätehuoltoalueet
- valittavan alueen tulisi olla valmiiksi tasainen 
 kenttäalue asutuksen ja pohjavesialueiden 
  ulkopuolella

Liite 1

Rakentaminen periaateratkaisujen 
perusteella vuodenajat ja maaperä-
olosuhteet huomioiden



V˜LIVARASTOPAIKKOJEN KARTOITUS

Varastokentän 
periaateratkaisut

Kuntakohtaiset alueselvitykset

Sijoituspaikkojen valinta

Kohdekohtainen yleissuunnitelma

Ideaali paikka on alue;
- jolta puusto ja pintamaat on poistettu
- pinnanmuodoiltaan tasainen rakennettu kenttä
- kestää nykyisellään raskaan liikennöinnin
- sijaitsee hyvien kulkuväylien läheisyydessä
- ei sijaitse pohjavesialueella tai asutuksen lähellä

Ympäristöluvan hakeminen

Ympäristölupa:
- haetaan tarvittaessa
- voidaan hakea useaan kohteeseen samanaikaisesti
- käsittelyaika noin 1 vuosi
- lupa on määräaikainen

Kohdekohtainen rakennussuunnitelma

Yleissuunnitelmavaiheessa tehdään mm:
- Alueen kartoitus
- Pohjatutkimuksia ja pohjaolosuhteiden arviointi
- Pohjavesiseuranta
- Periaateratkaisuihin perustuva kohdekohtainen suunnitelma
- Muodostetaan lopullinen käsitys alueen soveltuvuudesta ja 
  varastokentän toteutettavuudesta
- Kustannusarvion laatiminen

Arvioidaan periaateratkaisujen 
toteutettavuutta alueella

Liite 2

Paikanvalinnan kriteerejä mm:
- Maanomistusolosuhteet
- Minimipinta-ala 1 ha
- Laajennettavuus 
 - Kulkuyhteydet maalta ja mereltä
- Asutus
- Pohjavesialueet
- Maaperäolosuhteet
- Alueen rakennettavuus; mahdollisimman 
  pienillä rakennustoimenpiteillä pystytään 
  toteuttaa tarvittava kenttä



 +5 +5

 +10 +10

 +15 +15
1-11:200 / 1:200

Max 1:2Max 1:2

+8.0

+10.0

1 1

Reunapenger kaivumaista

Harjan leveys min 2 m

Hitsattava sauma

Luiskaan ei pituussuuntaisia saumoja

+10.0

Altaan maksimisyvyys 2 m penkereen yläpinnasta

Altaan sisäluiskan maksimikaltevuus 1:2

 

 

Ympärysoja

Eristerakenne

Kts. tyyppidetalji

Tarkastuskaivo
Sijoitetaan eristerakenteen 
reunan ulkopuolelle

ALTAAN TOIMINNAN KANNALTA KRIITTISIMM˜T ASIAT:

Salaoja dn110/90 kalvon 

alapuolisen paineen poistamiseksi

ja altaan tiiveyden tarkkailemiseksi

Salaoja ja ympärystäyttö

salaojasora max raekoko 10 mm luonnonmateriaalille

Erotetaan pohjamaasta suodatinkankaalla N3

Työskentelyalue
Rakennekerrokset kuten tulotiellä

Geomembraani 
 - HDPE-kalvo tai 
   EDPM-kumimatto
 - Paksuus 2 mm
 - Saumat hitsataan

Geomembraani 
 - HDPE-kalvo tai 
   EDPM-kumimatto
 - Paksuus 2 mm
 - Saumat hitsataan

Moreeni, hiekka, sora

Pohjamaa karkearakeista maata

(Raekoko yli 0,1 mm)

POHJAMAA 
- karkearakeinen maa
- jos pohjamaa louhetta, tulee louheen yläpinta kiilata
- routaantunut maa poistetaan aina

Savi h=0,5 m

Tarvittaessa suodatin-
kangas N3

Kääntöpaikka 
r 12,5 m

Tulotie minimileveys 5 m

Jos tien leveys alle 5 m
tehdään sivuutuspaikat

  

Työskentelyalue altaiden täytön 
ja tyhjennyksen yhteydessä

Min 10 m

Altaan leveys max 10 - 15 m 

jos allas suojataan sateelta

kts. sijoituskuva

Alapuolinen tiivistys- ja suojakerros
- Savi h=0,5 m

www.viapipe.fi; Geomemraanit, suojageotekstiilit, p. 0207 415 400

www.kaitos.fi ; Geomemraanit, suojageotekstiilit, p. 09-350 7060

www.ogashi.fi; EDPM-kumialtaat, p. 0207 413 880

www.tarpal.fi; EDPM-kumialtaat, p. 017 264 2900

www.eg-trading.fi; EDPM-kumialtaat, p. 09 298 9924

Huom! Geomembraanin  alapuolinen kerros voidaan hätätilassa korvata suojageotekstiilillä 
(1000 g/m2), jolloin eristysrakenne on yksikerroksinen

  
Altaan leveys 10 - 15 m
jos allas suojataan sateelta

 

Suositeltava geomembraani EDPM-kumimatto etenkin talviaikana rakennettaessa.

Hienorakeinen maa

(Raekoko alle 0,1 mm)
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Öljyisten jätteiden katettu keruuallas

Jos allasta ei suojata sateelta, voidaan sen 
leveyttä kasvattaa. Kts. piirustus 2

KATETTU KERUUALLAS 1:200

ALTAAN ERISRAKENTEEN PERIAATE:

Savi

POHJAMAA 
- Plastinen savi
- Kuivakuorikerros ja   routaantunut materiaali 
  poistetaan geomembraanin alta h=0,5 m

ALTAIDEN POHJAN ERISTERAKENNETYYPIT

KAKSIKERROSRAKENNE; ALAPUOLINEN TIIVISTYSKERROS SAVI

YL˜PUOLINEN TIIVISTYSKERROS GEOMEMBRAANI

Altaan leveyteen vaikuttaa suojaaminen sateelta  ja altaan täyttö / tyhjennys.

Suojaaminen sateelta:

Altaan maksimileveys on noin 10 m jos suojaus tehdään puuparrujen (50x200 k500) päälle levitettävällä muovilla.
Puisella ristikolla päästään noin 15 m jänneväliin. Lumelta suojaaminen edellyttää perustusrakenteita.

Täyttö ja tyhjennys:

Jos kerätty materiaali ei ole juoksevassa tilassa, on täyttö ja tyhjennys yletyttävä tekemään altaan reunalta 
käsin esim. kaivinkoneella. 

-  Altaan pohja tulee olla pohjavesipinnan yläpuolella. Vajovedet pumpataan tarkkailukaivosta nosteen poistamiseksi.

- Eristerakenteen asunnusalustan soveltuvuus: Luonnonmateriaalin maksimiraekoko 10 mm kalvoa vasten, terävät kiven 

   särmät , kuivakuorisavi   ja jäätynyt maa puhkaisee kalvon

- Eristerakenteen asennus ja hitsaus; työaikaiset asennusvauriot kuten työkone kalvon päällä, asennuspuomin heilahdus, 

  hitsauksen onnistuminen sateella / kylmällä ilmalla, kalvon levitys kylmällä ilmalla

- Kalvon ja suojageotekstiilien ankkurointi yläreunasta, jotta ne ei pääse liukumaan luiskassa

- Altaan täytön ja tyhjennyksen aiheuttamat vauriot eristerakenteeseen; geomembraani ei kestä materiaalien suoraa 

  kippausta altaaseen. 

-  Allas on suunniteltu nopeaa toteutusta varten

- Allas on suunniteltu katettavaksi. Siinä ei ole ylivuotoa

- Eristerakenne on kaksikerrosrakenne; alapuolinen eriste on luonnonmateriaali (savi) ja yläpuolinen geomembraani

- Allas ei ole suunniteltu pitkäaikaiseen varastointiin; luonnonmateriaalin (savi) otetaa rakennuspaikalta, 

  eristerakenteen routimista ei ole huomioitu

- Eristerakenteen päällä ei voi liikkua työkoneella

Eristerakenteen alue minimissään

Geomembraani ja suojageoteksiilit ankkuroitava

Geomembraanin suojarakenne
 - suojageotekstiili 
   1000 g/m2, UV-kesto

Geomembraanin suojarakenne
 - suojageotekstiili 
   1000 g/m2, UV-kesto

Kaivumaat käytetään valleihin

siten, että pintavedet eivät 

pääse altaaseeen

Geomembraani ja suojageotekstiilit ankkuroidaan 

kaikilta sivuilta. Ankkurointipituus min 1 m

Purkuojalinja

Tarkkailukaivot

Pinta-ala HyötytilavuusAltaan syvyys

10 x 25 m2 1,8 m

10 x 50 m2 1,8 m

1,8 m

250 m3

500 m3

15 x 25 m2 450 m3

1,8 m15 x 50 m2 900 m3

Tilavuuslaskelmissa huomioitu:

- Altaan syvyys 2 m (+/- 1 m maanpinnasta)
- Ylin täyttötaso -0.2 m tiivisrakenteen yläpinnasta
- Luiskat 1:2

KATETTU KERUUALLAS, TOIMINNOT 1:2 000
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1:200

Öljyisten jätteiden kattamaton keruuallas

KATTAMATON KERUUALLAS 1:200
Pohjamaa kantavaa ja routimatonta

(sora, hiekka, louhe)

Suodatinkangas N3 tarvittaessa

Jakava kerros H=0,3 m
Sora 0...150 mm

Kantava kerros H=0,2 m
Murske  0...31 mm
Kantavuusvaatimus yläpinnasta 100 MN/m2

ABT 20 h=55 mm
Tyhjätila alle 3%

Suodatinkerros H=0,6 m
Hiekka 0...50 mm

Suodatinkangas N3

Pohjamaa huonosti kantavaa ja routivaa

(savi, siltti, silttimoreeni)

Mitoituspakkasmäärä F 27 000 Kh 

Kotka - Pori eteläpuoli

ABT 20 h=55 mm
Tyhjätila alle 3%

POHJAMAA 
- karkearakeinen maa
- jos pohjamaa louhetta, tulee louheen yläpinta kiilata
- routaantunut maa poistetaan aina

Savi h=0,5 m

Alapuolinen tiivistys- ja suojakerros
- Savi h=0,5 m

Geomembraani, HDPE-kalvo tai  EDPM-kumimatto
 - Paksuus 2 mm
 - Saumat hitsataan

Moreeni, hiekka, sora

Pohjamaa karkearakeista maata

(Raekoko yli 0,1 mm)

Hienorakeinen maa

(Raekoko alle 0,1 mm)

Tarvittaessa suodatinkangas N3

Savi

POHJAMAA 
- Plastinen savi
- Kuivakuorikerros ja   routaantunut materiaali 
  poistetaan geomembraanin alta h=0,5 m

Mahdollinen kantava kerros murkse 0...31 mm Hmin=0,3 m

Huom! 
Eristerakenteen routimista ei ole huomioitu. Altaan täyttö voi toimia routasuojauksena.
Rakenteen päällä ei voi liikkua ilman kantavan kerroksen rakentamista. 
Tarvittavan kantavan kerroksen paksuu riippuu saven pohjamaan kantavuudesta.
Ohjeellisesti 0,3 m kantavan kerroksen päällä voi liikkua enintään 5 t tela-alustaisella koneella

Geomembraanin suojarakenne, 
suojageotekstiili 1000 g/m2, UV-kesto

Suositeltava geomembraani EDPM-kumimatto etenkin talviaikana rakennettaessa.

Altaan ylävesipinta reunapenkereen taso -0.5 m

Sv 450/ 400 PP-SN8 öljynerotukseen
Huom!
Läpivientiä ei saa tehdä
kotelorakenteiseen putkeen, koska
kennosto toimii virtausreittinä

Ylivuotoputki ylävesipinnan tasoon
- Laipallinen läpivientikappale PEH d450
- Laippa asennetaan asfalttikerrosten väliin tai 
  hitsataan kiinni geomembraaniin
- Läpivienti tiivistetään bitumilla / bentoniittipastalla

1:4
1:4

Altaan luiskakaltevuus 1:4 

Eristerakenne

Kts.  eristeyypit A ja B

Tyypissä B geomembraanin ja 

suojageotekstiilin ankkurointi kuvan 1

leikkauksen 1-1 mukaisesti

Altaan pohjan salaojitus dn 110/90 k 10 m

yhdistetään rakennekerroksiin

+11.0

+11.0

 

Altaan pohjan taso siten, että eristerakenteen alapuolelta

pystytään aina poistamaan vesipaine

Salaojituksen purkuviemäri maastoon
Sv 250/172 PP-SN8

Salaojituksen tarkkailukaivo
Jos vesissä  todetaan ölyä,
pumpataan vedet öljynerotukseen

Altaan ylivuotoputki PEH 450 
Penkereen yläpinta -0,5 m tasossa

Öljynerotuskaivo
Virtaama 150 l/ s kun altaan A 1 ha
Virtaama 75 l/s kun altaan A 0,5 ha

Purkuviemäri maastoon
Sv 450/400 PP-SN8

Altaan pohjan salaojitus dn 110/90 k 10 m

yhdistetään rakennekerroksiin

Puhtaiden vesien avo-ojat
alueen ympärille

Jos tien leveys alle 5 m
tehdään sivuutuspaikat

Kääntöpaikka 
r 12,5 m

Tulotie minimileveys 5 m

Kuormien purkualue

Vesien purku maastoon
ja tarkkailu

Purkuojalinja
Altaiden ylivuotovesien
öljynerotus

KATTAMATON ÖLJYNKERUUALLAS, TOIMINNOT 1:2 000

Hallittu ylivuoto altaista

Kattamaton keruuallas
Altaan pituus ja leveys määräytyy maaston mukaan.
Altaan tiivisrakenteen alapuoli on aina pystyttävä
kuivattamaan nosteen poisatmiseksi.
Suositeltava altaan maksimipinta-ala 0,5 ha.
Kiinteät jätteet sijoitetaan varastokentälle.

Altaan leveys ja pituus maaston mukaan n. 25 - 75 m 

ALTAAN TILAVUUS:

Pinta-ala HyötytilavuusAltaan syvyys

50 x 50 m2 1,5 m

50 x 50 m2 2,0 m

50 x 50 m2 2,5 m

1,5 m

2,0 m

2,5 m

50 x 100 m2

50 x 100 m2

50 x 100 m2

1 750 m3

2 400 m3

2 900 m3

3 800 m3

5 400 m3

6 700 m3

www.viapipe.fi; Geomemraanit, suojageotekstiilit, p. 0207 415 400

www.kaitos.fi ; Geomemraanit, suojageotekstiilit, p. 09-350 7060

www.ogashi.fi; EDPM-kumialtaat, p. 0207 413 880

www.tarpal.fi; EDPM-kumialtaat, p. 017 264 2900

www.eg-trading.fi; EDPM-kumialtaat, p. 09 298 9924

Tiivisasfaltti; tiivisasfalttirakenteita toteuttaneet yritykset 

kuten Lemminkäinen, Skansa, NCC

GEOMEMBRAANIRAKENNE:

- Eristerakenteen asunnusalustan soveltuvuus: Luonnonmateriaalin maksimiraekoko 10 mm kalvoa vasten, terävät kiven 

   särmät , kuivakuorisavi   ja jäätynyt maa puhkaisee kalvon

- Eristerakenteen asennus ja hitsaus; työaikaiset asennusvauriot kuten työkone kalvon päällä, asennuspuomin heilahdus, 

  hitsauksen onnistuminen sateella / kylmällä ilmalla, kalvon levitys kylmällä ilmalla

- Kalvon ja suojageotekstiilien ankkurointi yläreunasta, jotta ne ei pääse liukumaan luiskassa

- Altaan täytön ja tyhjennyksen aiheuttamat vauriot eristerakenteeseen; geomembraani ei kestä materiaalien suoraa 

  kippausta altaaseen. 

Eristerakenteen alue minimissään

Geomembraani ja suojageoteksiilit ankkuroitava

Reunapenger tiivistämis-

kelpoisista karkearakeisista 

kaivumaista

Harjan leveys min 2 m

Reunapenkereet rakennetaan 

kerroksittain tiivistäen

karkearakeisista kaivumaista

ALTAAN ERISRAKENTEEN PERIAATE:

GEOMEMBRAANIRAKENNE:

- EDPM-kumimattorakenne toteutettavissa talviolosuhteissa

- Rakenne on suunniteltu nopeaa toteutusta varten

- Allas ei ole  suunniteltu katettavaksi ja siinä on ylivuoto

- Eristerakenne on kaksikerrosrakenne; alapuolinen eriste on luonnonmateriaali (savi) ja yläpuolinen geomembraani

- Allas ei ole suunniteltu pitkäaikaiseen varastointiin; luonnonmateriaalin (savi) otetaa rakennuspaikalta, 

  eristerakenteen routimista ei ole huomioitu, samoin geomembraanin kemiallinen kestävyys tulee varmistaa

- Eristerakenteen päällä ei voi liikkua työkoneella ilman kantavan kerroksen rakentamista

TIIVISASFALTTIRAKENNE:

- Allas ei ole  suunniteltu katettavaksi ja siinä on ylivuoto

- Tiivisasfalttirakenne on kaksikerrosrakenne

- Varastointiaika riippuu tiivisasfaltin kemiallisesta kestävyydestä varastoitavalle materiaalille (tarkastettava tapauskohtaisesti)

- Eristerakenteen päällä voi liikkua työkoneella

- Tiivisasfalttirakennetta ei voi toteuttaa talvella tai kylmissä olosuhteissa

ERISTERAKENNEVAIHTOEHTO A

TIIVISASFALTTIRAKENNE

ERISTERAKENNEVAIHTOEHTO B

NOPEASTI TOTEUTETTAVA ALLAS

Tilavuuslaskelmissa huomioitu:

- Altaan pinta-ala laskettu asfaltoitavan alueen yläreunan mukaisesti.
- Ylin täyttötaso -0.5 m penkereen yläpinnasta (altaan syvyys-0,5 m)
- Luiskat 1:4

Huom! Suositeltava altaan syvyys / penkereiden täyttötaso maanpinnasta +/- 1 m
Tätä syvemmät tai korkeammat altaat vain kohdekohtaisten suunnitelmien mukaisesti, koska penkereiden stabiliteetti ja 
pohjavesipinta voivat rajoittaa rakenteen korkeutta. 

ALTAAN TOIMINNAN KANNALTA KRIITTSIMM˜T ASIAT:

- Eristerakenteen alapuoli on pystyttävä kuivattamaan paineen poistamiseksi
- Reunapenkereiden ja kaivannon stabiliteetti

TIIVISASFALTTIRAKENNE:

- Penkereiden ja niiden alapuolisen pohjamaan painumat rikkovat asfaltin
- Maan kantavuus ei ole riittävä (selvitettävä paikan valinnan yhteydessä pohjatutkimuksilla)
- Pohjamaan routiminen rikkoo asfaltin
- Rakentamisen aikaset olosuhteet ovat poikkeavat (ulkoilman lämpötila alle +5C, sade, jäinen tai kylmä alusta)
- Tiivisasfalttimassan levityslämpötilan tulee n. +140 C, jotta se on tiivistettävissä esitettyyn tyhjätilavaatimukseen
- Asfalttikaistojen saumojen tiiveys
- Putkijohtojen läpivientien tiiveys

Kevennysmateriaalit; 

www.e-weber.fi, Leca-sora, puh 010 44 22 00

www.foamit.fi, Vaahtolasi, puh. 03 - 4243 100

POHJAMAA 
- Pohjamaan ominaisuudet tarkastetaan koekuopista 1 / 1 000 m2 ennen rakenteen tekoa
- Pohjaman ollessa savea, tulee painumat huomioida eristerakennetta valittaessa.
  Painumia voidaan pienentää käyttämällä kevennysmateriaalia suodatinkerroksessa tai käyttää eristerakennetta B

www.wavin-labko.fi; Öljynerottimet ja kaivot, p. 020 1285 200



Voidaan toteuttaa kun maaston kaltevuus vesien viettosuunnassa on 2-4%.
Jos maaston kaltevuus on alle 1%, on kentän kuivatus hoidettava sadevesikaivoilla.
Jos kaltevuus on yli 5%, tulee kenttäaluetta pengertää.

Hiekanerotuskaivo
V 15 m3 kun kentän A 1 ha

Öljynerotuskaivo
Virtaama 150 l/s kun kentän A 1 ha

Kentän kallistus likaisten 
vesien keruuojaan päin

Kentän sivuille asfalttikoroke h=0,1 m 
ohjaamaan pintavesiä

Puhtaiden vesien avo-ojat
kentän ympärille

Jos tien leveys alle 5 m
tehdään sivuutuspaikat

Kääntöpaikka 
r 12,5 m

Tulotie minimileveys 5 m

Kuormien purkualue

V˜LIVARASTOKENT˜N TOIMINNOT 1:2 000

Kenttäalueen likaisten 
vesien keruu kts. pinta-
kuivatusvaihtoehdot

Vesien purku maastoon
ja tarkkailu

VAIHTOEHTO 1:

YHTEN˜INEN KENTT˜ALUE ILMAN SADEVESIKAIVOJA

Likaisten vesien keruuoja
Eristetään tiivisrakenteella
Syvyys kentän yläpinnasta 
min 0,5 m, leveys 2 m,
pituuskaltevuus min 0,5%

+10.0

+8.5

+9.0

+9.5

+7.25

Hiekanerotuskaivo
V 15 m3 kun kentän A 1 ha

Öljynerotuskaivo
Virtaama 150 l/s kun kentän A 1 ha

VAIHTOEHTO 2:

KENT˜N KUIVATUS SADEVESIKAIVOILLA

Voidaan toteuttaa kun maaston kaltevuus on pieni ( alle 2%)
Kaivojen minimäärä 1 ha alueella on 6 kpl:tta

+10.0 +10.0 +10.0

+9.9 +9.9 +9.9

+10.0 +10.0 +10.0

+9.9 +9.9 +9.9

+10.0 +10.0 +10.0

+9.8 +9.8 +9.8

+9.8+9.8+9.8

V˜LIVARASTOKENT˜N PINTAKUIVATUS   1:2 000

Sv 450/400 PP-SN8
Minimikaltevuus 0,5%

Sv 315 / 272 PP-SN8
Minimikaltevuus 1%

Sv 250/172 PP-SN8

Sv 450/400 PP-SN8
Likaisten vesien ojan pohjasta
Minimikaltevuus 0,5%

Pohjamaa kantavaa ja routimatonta

(sora, hiekka, louhe)

Suodatinkangas N3 tarvittaessa

Jakava kerros H=0,3 m
Sora 0...150 mm

Kantava kerros H=0,2 m
Murske  0...31 mm
Kantavuusvaatimus yläpinnasta 100 MN/m2

ABT 20 h=55 mm
Tyhjätila alle 3%

Suodatinkerros H=0,6 m
Hiekka 0...50 mm

Suodatinkangas N3

Pohjamaa huonosti kantavaa ja routivaa

(savi, siltti, silttimoreeni)

Mitoituspakkasmäärä F 27 000 Kh 

Kotka - Pori eteläpuoli

Sadevesikaivo  halk 800 mm
Hiekkapesä 300 l
Ritiläkansi

Kenttä kallistetaan sv-kaivoihin
Kallistus 1-2%

Ojan pohja +7.75 Ojan pohja +7.75

Purkuojalinja

Kenttäalue 1 ha
Kentän pituus ja leveys maaston mukaan.
Kenttäalueen jako eri jätejakeille, joita 
säilytetään kuljetusastioissa /lavoilla. 
Nestemäiset jätteet ilman kuljetusastiaa
sijoitetaan altaisiin.

Kenttäalueen likaisten vesien
hiekan- ja öljynerotus
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Jakava kerros H=0,3 m
Sora 0...150 mm

Geomembraani 
 - EDPM-kumimatto
 - Paksuus 2 mm
 - Saumat hitsataan

Kantava kerros H=0,2 m
Murske  0...16 mm

Öljyisten jätteiden eristetty välivarastokenttä

1:2000

Talviakainen rakentaminen mahdollista ainoastaan EDPM-kumimattoa käyttäen

www.ogashi.fi; EDPM-kumialtaat, p. 0207 413 880

www.tarpal.fi; EDPM-kumialtaat, p. 017 264 2900

www.eg-trading.fi; EDPM-kumialtaat, p. 09 298 9924

Molemmissa vaihtoehdoissa hiekan- ja öljynerotuskaivojen kokoa voidaan pienentää jatkamalla tulovirtaamaa useampaan osaan ja
käyttämällä useita öljyn/hiekanerotuskaivoja.

Hätätilassa öljynerotus voidaan tehdää eristetyssä maa-altaassa, johon tehdään välipato esim. savesta. Purku välipadon läpi 
keskivedestä 3 kpl d 315 / 272 putkella. Altaan pohjarakenne kuvan 1 mukainen

Kantava kerros Hmin=0,4 m
Murske  0...31 mm
Kerroksen salaojitetaan kun 
käytetään sadevesikaivoja pintakuivatukseen
(vaihtoehto 2)

ABT 20 h=55 mm
Tyhjätila alle 3%

3

Kentän reunan rakenne pintakuivatuksen ja
tiivistysrakenteen mukaisesti

Suodatinkangas N3 tarvittaessa
HUOM! Pohjamaan ollessa routivaa homogenisoidaan maapohja 
vähintään 0,5 m syvyyteen ja halk. yli kivet 0,25 m poistetaan

KENT˜N TOIMINNAN KANNALTA KRIITTSIMM˜T ASIAT:

TIIVISASFALTTIRAKENNE:

- Pohjamaan painumat rikkovat asfaltin tai maan kantavuus ei ole riittävä (selvitettävä paikan valinnan 
   yhteydessä pohjatutkimuksilla)
- Pohjamaan routiminen rikkoo asfaltin
- Rakentamisen aikaset olosuhteet ovat poikkeavat (ulkoilman lämpötila alle +5C, sade, jäinen tai kylmä alusta)
- Tiivisasfalttimassan levityslämpötilan tulee n. +140 C, jotta se on tiivistettävissä esitettyyn tyhjätilavaatimukseen
- Asfalttikaistojen saumojen tiiveys
- Kaivojen ja putkijohtojen läpivientien tiiveys

EDPM-KUMIMATTORAKENNE:

- Kumimaton yläpuolisten kerrosten rakentaminen
- Kaivojen ja putkijohtojen läpivientien tiiveys
- Maton asennus ja hitsaus, asennusaikaiset vauriot, saumojen hitsaus etenkin kylmällä ilmalla
- Käytön aikaiset vauriot kumimattoon

Rakennedetaljit kts. piirustus 4

Rakennedetaljit kts. piirustus 5

Tiivisasfaltti; tiivisasfalttirakenteita toteuttaneet yritykset kuten Lemminkäinen, Skansa, NCC

KENT˜N ERISRAKENTEEN PERIAATE:

TIIVISASFALTTIRAKENNE:

- Tiivisasfalttirakenne on kaksikerrosrakenne

- Varastointiaika riippuu tiivisasfaltin kemiallisesta kestävyydestä varastoitavalle materiaalille (tarkastettava tapauskohtaisesti)

- Eristerakenteen päällä voi liikkua työkoneella

- Tiivisasfalttirakennetta ei voi toteuttaa talvella tai kylmissä olosuhteissa

GEOMEMBRAANIRAKENNE:

- EDPM-kumimattorakenne toteutettavissa talviolosuhteissa

- Eristerakenne on yksikerrosrakenne

- Allas ei ole suunniteltu pitkäaikaiseen varastointiin

- Geomembraanin kemiallinen kestävyys tulee varmistaa

- Eristerakenteen päällä ei voi liikkua työkoneella ilman kantavan kerroksen rakentamista

ERISTERAKENNEVAIHTOEHTO A

TIIVISASFALTTIRAKENNE

POHJAMAA 
- Pohjamaan ominaisuudet tarkastetaan koekuopista 1 / 1 000 m2 ennen rakenteen tekoa
- Pinnan muotoilu tehdään pohjamaalla valittavan pintakuivatusratkaisun mukaisesti
- Pohjamaan ollessa savea, tulee painumat huomioida eristerakennetta valittaessa.
  Painumia voidaan pienentää käyttämällä kevennysmateriaali suodatinkerroksessa tai käyttää eristerakennetta B

Kevennysmateriaalit; 

www.e-weber.fi, Leca-sora, puh 010 44 22 00

www.foamit.fi, Vaahtolasi, puh. 03 - 4243 100

www.wavin-labko.fi; Öljynerottimet ja kaivot, p. 020 1285 200

ERISTERAKENNEVAIHTOEHTO B

EDPM-KUMIMATTORAKENNE

Maton yläpuolinen suojarakenne
 - suojageotekstiili 1000 g/m2

Maton alapuolinen suojarakenne
 - Bentoniittimatto 4000 g/m2

www.kaitos.fi ; Geomemraanit, suojageotekstiilit,, bentoniittimatto p. 09-350 7060

www.viapipe.fi; Geomemraanit, suojageotekstiilit,, bentoniittimatto p. 0207 415 400



TIIVISASFALTTIKENT˜N 
RAKENNEKERROKSET
POHJAMAAN MUKAISESTI

 +7

 +6

 +5

 +8

 +9

LIKAISTEN VESIEN KERUUOJA
- Syvyys min 0,5 m kentän pinnasta
- Leveys 2 m
- Pituuskaltevuus min 0,5%

LAIPPA

SV 450/400 PP-SN8
Huom!
Läpivientiä ei saa tehdä kotelo-
rakenteisella putkella, koska 
kennosto toimii virtauskanavana

TIIVISASFALTTIKENT˜N 
RAKENNEKERROKSET
POHJAMAAN MUKAISESTI

 +7

 +6

 +5

 +8

 +9

ASFALTTINEN REUNATUKI H=0,1 M
Alueille , jossa kenttä kaataa 
reunalle päin

ASFALTTIKENT˜N REUNAN RAKENNE 1:50
Asfalttinen reunatuki ja maavalli

REUNAPENGER TARVITTAESSA
TIIVIST˜MISKELPOISISTA HUONOSTI 
VETT˜ JOHTAVISTA KAIVUMAISTA

TIIVISASFALTTIKENT˜N 
RAKENNEKERROKSET
POHJAMAAN MUKAISESTI

 +7

 +6

 +5

 +8

 +9

ASFALTTIKENT˜N REUNAN RAKENNE 1:50
Asfaltoitu reunavalli

TUKIPENGER TIIVIST˜MISKELPOISISTA 
HUONOSTI VETT˜ JOHTAVISTA KAIVUMAISTA

PUHTAIDEN VESIEN 
NISKAOJA

PUHTAIDEN VESIEN 
NISKAOJA

REUNAPENGER TARVITTAESSA
TIIVIST˜MISKELPOISISTA KAIVUMAISTATUKIPENGER

V8 

K.OSA/KYL˜ KORTT. TILA TONTTI/RN:O VIRANOMAISEN MERKINTÖJ˜

PIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SIS˜LTÖ

PVM. SUUNN. PIIRT. HYV. SUUNN. ALA TYÖ  N:O PIIR. N:O REV.CAD

TIEDOSTO

ORTOGEO OY

Halttulantie 257

41490 Niemisjärvi

KAu KAu

Kai Auvinen  GSM 050 3371 345, mail kai.auvinen@ortogeo.inet.fi

YMP

24.5.12

L˜NSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

Tammisaaren palolaitos

10650 TAMMISAARI

Valivarasto suun.dgn

3097

Öljyisten jätteiden eristetty välivarastokenttä

1:50Detaljit, tiivisasfalttikenttä

LIKAISTEN VESIEN KERUUOJA JA L˜PIVIENTI 1:50
PINTAKUIVATUSVAIHTOEHDOSSA 1

LUISKAKALTEVUUS 1:2 KUN PENKEREEN KORKEUS 
ALLE 1 m KENT˜N PINNASTA.
KUN KORKEUSERO YLI 1 m, LOIVENNETAAN 
LUISKAA 1:3...1:4

4

LIKAISTEN VESIEN PURKUPUTKI HIEKAN- JA ÖLJYNEROTUKSEEN
- Laipallinen läpivientikappale PEH 450
- Laippa asennetaan asfalttikerrosten väliin
- Läpivientikohta tiivistetään bitumilla
- Keruuojan pohja tiputetaan putken pään kohdalla vesien 
  johtamisen varmistamiseksi
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LIKAISTEN VESIEN KERUUOJA
- Syvyys min 0,5 m kentän pinnasta
- Leveys 2 m
- Pituuskaltevuus min 0,5%

LAIPPA

SV 450/400 PP-SN8
Huom!
Läpivientiä ei saa tehdä kotelo-
rakenteisella putkella, koska 
kennosto toimii virtauskanavana
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 +6

 +5

 +8

 +9

PUHTAIDEN VESIEN 
NISKAOJA

REUNAPENGER TARVITTAESSA
TIIVIST˜MISKELPOISISTA KAIVUMAISTA
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Öljyisten jätteiden eristetty välivarastokenttä

1:50Detaljit, EDPM-kumimattokenttä

EDPM-POHJAREKENTEEN 
MUKAISET RAKENNEKERROKSET

LIKAISTEN VESIEN KERUUOJA JA L˜PIVIENTI 1:50
PINTAKUIVATUSVAIHTOEHDOSSA 1

EDPM-KUMIMATTOKENT˜N REUNAN RAKENNE 1:50
Vesien ohjaus ja maavalli

KUMIMATTO NOSTETAAN REUNALLA AINA 
V˜HINT˜˜N 0,5 m KENT˜N TSV:ST˜ YLEMM˜S
JA ANKKUROIDAAN TAKALUISKAAN 1 m

REUNAPENGER RAKENNETAAN EDPM-KUMIMATTOA 
K˜YTETTT˜ESS˜ LIKAISTEN VESIEN KARKAAMISEN EST˜MISEKSI
TAI REUNALLE RAKENNETAAN ERISTETTY OJALINJA

EDPM-POHJAREKENTEEN 
MUKAISET RAKENNEKERROKSET

TUKIPENGER KAIVUMAISTA

 +7

 +6

 +5

 +8

 +9

EDPM-POHJAREKENTEEN 
MUKAISET RAKENNEKERROKSET

EDPM-KUMIMATTO SEK˜ ALA- JA 
YL˜PUOLINEN SUOJAGEOTEKSTIILI

EDPM-KUMIMATTOKENT˜N RAKENNEKERROKSEN KUIVATUS 
PINTAKUIVASTUSVAIHTOEHDOSSA 2 1:50

TUKIPENGER

MATTOJEN 
ANKKUROINTI L 1 m

LIKAISTEN VESIEN PURKUPUTKI HIEKAN- JA ÖLJYNEROTUKSEEN
- Laipallinen läpivientikappale PEH 450
- Laippa hitsataan /juotetaan  kiinni EDPM-mattoon
- Keruuojan pohja tiputetaan putken pään kohdalla vesien 
  johtamisen varmistamiseksi

SALAOJAT d110 SN8
- 4 kpl:tta / sv-kaivo
- pituus min. 6 m
- Asennetaan kumimaton yläpuolisen 
  suojageotekstiilin päälle
- Yhdistetään kaivon teloskooppiosaan

RITIL˜KANSINEN SV-KAIVO
SAKKAPES˜LL˜

EDPM-KUMIMATTO LIITET˜˜N 
KAIVOON HITSAAMALLA


