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POHJAVESISUOJAUKSEN KUVAUSOHJE - OHJE TOTEUTETUN SUOJAUKSEN KUVAAMISEKSI
KUNNOSSAPITÄJÄÄ JA PELASTUSVIRANOMAISIA VARTEN

Tien kunnossapitäjän ja pelastusviranomaisten tarpeisiin laaditaan kansio,
josta ilmenee toteutuneen pohjavesisuojauksen rakenne, suojauksen vaatima
seuranta ja kunnossapito, suojauksen tienpidolle asettamat rajoitukset sekä
mandollisia ohjeita pelastusviranomaisille.
Ohje koskee kaikkia toteutettuja suojauksia. Vuonna 1996 ja sen jälkeen
valmistuvat suojaukset kuvataan valmistumisvuonna. Sitä vanhemmat
suojaukset kuvataan vuoteen 1998 mennessä. Vanhoista suojauksista
varmistetaan tarvittaessa koekuopin, onko arkistoitu suunnitelma toteutettu
suunnilleen sellaisenaan vai, onko suojaustapa kokonaan muutettu. Vanhojen suojausten tiiviysasteita, muovilaatuja, läpivientejä tai muita vastaavia
yksityiskohtia ei tarvitse selvittää kaivamalla.
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1

-ohjetoteutetun suojauksen kuvaamiseksi

1 KUVAUKSEN TARVE

Riittävää ja oikeaa tietoa toteutuneesta pohjavesisuojauksen rakenteesta
sekä siihen liittyvästä kunnossapidosta tarvitaan tien kunnossapitotöissä,
tiellä sattuneissa liikenneonnettomuustapauksissa, tietä koskevassa suunnittelutyössä sekä pohjaveden suojelua koskevissa tehtävissä:
Tien kunnossapitäjät tarvitsevat tietoja rakennetuista tieluiskasuojauksista pystyttäessään liikennemerkkejä, huoltaessaan kuivatusjärjestelmiä
sekä hoitaessaan tienvarsien kasvillisuutta.
Pelastusviranomaisille suojauksen rakennetta koskevat tiedot ovat erittäin tarpeellisia vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksien yhteydessä.
Tiensuunnittelijat ja tieviranomaiset tarvitsevat tietoja suunnitellessaan
tien parannusta, valaistusta tai kevyen liikenteen väylän rakentamista,
suunnitellessaan suojauksen laajentamista sekä vastatessaan mm.
telekaapeleiden asentamista koskeviin hakemuksiin.
Pohjaveden suojelusta vastaavat tahot tarvitsevat tietoja arvioidessaan
suojauksen tehokkuutta ja suunnitellessaan suojauksen laajentamista.
Esimerkiksi suunnistustaulun pystytys voi tuhota suojauksen, jos kunnossapitäjälle ei anneta asiaan kuuluvia ohjeita. Ongelmia aiheutuu esimerkiksi
silloin, kun suunnistustaulun kohdassa ei olekaan suunnitelman mukainen
maatiiviste, vaan muovikalvo, jonka paikkaaminen vaatii erikoismenetelmiä.
Tähän asti vanhoista suojauskohteista oikeiden tietojen saaminen suojauksen toteutuneesta rakenteesta ja jopa sijainnista on ollut vaikeaa. Suunnitelman muutosten dokumentointi on usein ollut puutteellista. Tällä julkaisulla pyritään tilanteen parantamiseen antamalla malli siitä, mitä tietoja (ainakin) on tarpeellista koota. Suojausta koskevan tiedon kokoaminen yhteen
kansioon ja kansion sijoittaminen määrättyyn paikkaan on tiedon hallinnan
kannalta tärkeää. Suojauskohteita koskeva tieto täytyisi merkitä muistiin jo
rakentamisvaiheessa, jolloin asiat ovat tuoreessa muistissa. Myös kaikista
tähän mennessä jo rakennetuista suojauksista on tarpeellista koota tiedot
ja paikan päällä käydä varmistamassa toteutunut rakenne.
Pohjavesisuojausta kuvaavat kansiot tehdään kolmena kappaleena ja toimitetaa n kunnossapitäjälle, tiepiirin arkistoon sekäpalo- ja pelastuslaitokselle.
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2 KUVAUKSEN SISÄLTÖ
Kansion kolmelle ensimmäiselle sivulle kootaan yleisimmin tarvittava tieto
tiiviiksi paketiksi, joka on helposti ja nopeasti luettavissa. Muu suojaukseen
liittyvä tarpeellinen tieto kootaan liiteosaan.
Kandella ensimmäisellä sivulla on selkeästi kartalla esitettynä suojauksen
tarkka sijainti, lyhyt kuvaus rakenteesta ja pienennöksiä tyyppipoikkileikkauksista.
Kolmannella sivulla ovat suojauksen hoitoa koskevat tiedot sekä toimintaohjeet tien kunnossapitäjille.
Liitteinä ovat yksityiskohtaiset tiedot toteutuneesta suojauksesta. Liiteosaan tietoja kootaan sen mukaan kuin niitä on saatavissa.
Piirustusten ja rakennekuvausten on oltava toteutuneen rakenteen mukaisia.Suunnitelmiin tehdään rakentamisen aikana lähes aina muutoksia.
Rakennustyön aikaiset muutokset pitää aina kuvata. Merkinnät voidaan
lisätä suunnitelmiin käsin eikä niitä välttämättä tarvitse piirtää puhtaaksi.

2.1 Suojauksen perustiedot (tavallisesti kaksi tai kolme sivua)
• Kartta alueesta.
Yleiskartasta ilmenee kunta, tieosuus, tien numero ja etäisyy det tieosan alusta. Kartta voi olla esimerkiksi tiekartan suurennos. Karttaan merkitään suojattu alue, vedenottamot, valumavesien pumppaamot, öljynerotusaltaat ja vesien purkupaikat.
• Suojauksen tarkka sijainti tieosalla.
Erilaisten suojausten rajat kuvataan kartalla, jonka avulla
maastossa on helppo päätellä rajojen sijainti esimerkiksi liittymien tai rakennusten perusteella.
• Pohjavesialueen numero ja nimi, vedenottamon nimi (ja tunnus).
Tieto pohjavesialueen numerosta ja nimestä saadaan alueellisesta ympäristökeskuksesta.
• Suojauksen rakentamisvuosi ja rakentaja.
• Suojauksen rakenne, tyyppipoikkileikkaus ja kuvat läpivienneistä.
Suojauksen rakenne kuvaillaan tyyppipoikkileikkauksin ja
sanallisesti.
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2.2 Kunnossapitoa koskevat ohjeet
• Suojausta peittävän kasvillisuuden hoito.
Tähän kirjataan kaikki aluetta koskevat tieluiskan kasvillisuuden hoito-ohjeet.
• Suojauksen seurantatarpeet.
Luiskien valuminen tms. voi vaatia seurantaa.
• Liikennemerkkien pystytysohje.
Tähän tulee kuvaus liikennemerkkien pystytyksestä suojauksen läpi (mihin ja miten).
• Valumavesien pumppaamon hoito.
• Palo- ja pelastusviranomaisen yhteystiedot.

2.3 Liitteet: toteutuneen rakenteen yksityiskohdat
• Suojaussuunnitelma ja työselitys.
Suojaussuunnitelmaan ja työselitykseen korjataan rakentamisen aikana tulleet muutokset.
• Tiedot käytetyistä materiaaleista ja koetulokset.
- muovikalvon tai bentoniittimaton tuotenimi, materiaali (HDPE, LLDPE, PP), paksuus ja saumaustapa
- maabentoniitin bentoniittipitoisuus
- tiivistekerroksen vedenläpäisevyys ja mittausmenetelmät
- maatiivisteen rakeisuuskäyrät, optimivesipitoisuus, vesipitoisuus, maksimikuivairtotiheys, toteutunut tiiviysastejatoteutuneita tiivistekerroksen paksuuksia
• Piirustuksia
Piirustusten on oltava toteutuneen rakenteen mukaisia:
-suunnitelmakartat, tyyppipoikkileikkaukset,poikkjleikkauksia
- läpivientikuvia, valumavesien pumppaamot, öljynerotusalta at.
• Rakentamisen aikana (menneet ongelmat (esim. luiskien valuminen).
Ilmenneet ongelmat on hyvä tuoda esiin, sillä esim. luiskien
valumisvaara voi edellyttää seurantaa ja korjauksia.
• Tietoja pohjamaasta ja pohjavedestä.
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• Mandolliset pohjaveden tarkkailuun asennetut pohjavesiputket.
Liitteisiin laitetaan rakentamisen yhteydessä asennettujen
pohjavesiputkien putkikortit. Pohjavesiputkien sijainti esitetään
joko kartalla tai koordinaatteina.
• Pohjavesialuetta koskevat viranomaismääräykset.
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