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Tässä diplomityössä tutkittiin tienrakentamisen aikaista ympäristöjohtamista. Työn ta-

voitteena oli arvioida jo toteutuneen infrastruktuuriprojektin rakentamisen aikaisen ym-

päristöjohtamisen onnistumista, verrata toteutunutta ympäristöjohtamista standardiin 

SFS-EN ISO 14001 ja löytää standardin avulla kehitysehdotukset vastaavanlaisten pro-

jektien toteuttamisen aikaiseen ympäristöjohtamiseen tulevaisuudessa.  

 

Työ toteutettiin tutkimalla esimerkkiprojektin ympäristönsuojelulle ja ympäristövaiku-

tusten seurannalle tehtyjä suunnitelmia, projektin rakentamisen aikana koottua laatuai-

neistoa, projektin aikana pidettyjä kokouksia ja tiedotustilaisuuksia sekä haastattelemal-

la projektin ympäristöjohtamisen toteutuksen kannalta avainhenkilöitä.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että jos projektijohto hyödyntäisi ISO 14001 standardia ym-

päristöjohtamisensa perustana vastaavanlaisissa tienrakennusprojekteissa, pystyisi se 

kehittämään projektin urakoitsijoiden hankintavaihetta, projektin aikaista sisäistä ja ul-

koista viestintää sekä projektinjohdon toteuttamaa laadunvalvontaa projektin aikana.  

 

ISO 14001 standardin hyödyntäminen projektin toteuttamisen aikaisessa ympäristöjoh-

tamisessa vaatisi projektin ylimmän johdon sitoutumista standardin noudattamiseen. 

Ympäristöjohtaminen tulee implementoida osaksi projektijohtamista ja sen toimijoilla 

tulee olla konkreettista vaikutusvaltaa projektin toimintaan. Projektijohdon sitoutumi-

nen standardin mukaisuuteen antaa puitteet ja käytännöt sekä vaatia että valvoa projek-

tin toimijoiden ympäristönsuojelun toteutumista, raportointia ja viestintää. 
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This master thesis is about the environmental management system in road construction 

projects. The objective of this study was to investigate how the environmental manage-

ment was implemented in project management in construction projects. This study also 

compared the environmental management system in the construction projects to the ISO 

14001 standard.  The other objective was to find proposals for developing the environ-

mental management system similar construction projects in the future. 

 

The research investigated the environmental management system of an example project 

and how well it fulfills ISO 14001 standard orders. The research was used to design 

environmental protection in the project, monitoring the plan of environmental impact 

and all the quality data which was made during the construction time. Furthermore, it 

was necessary to interview important people in terms of project’s environmental man-

agement in this study.    

 

The research found that with the ISO 14001 standard, project management could im-

prove the environmental management system of similar construction projects. The study 

found that ISO 14001 standard could develop the projects contract phase, internal and 

external communications and the quality control of the construction work.  

 

If the projects want to improve their environmental management by using the ISO 

14001 standard, the main management of the project should engage to use standard and 

implemented it to be part of their management systems. Only involved management can 

make standard work during the project.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Symbolit 

Hz Hertsi 

kg kilogramma 

kpl kappale 

m
3 

kuutiometri 

s sekunti 

t tonni 

% prosentti 

 

Lyhenteet 

CO2 hiilidioksidi 

ELY Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus 

EMS Ympäristöjohtamisjärjestelmä (Environmental management system) 

EU Euroopan Unioni 

GRK Graniittirakennus Kallio 

KHK Kasvihuonekaasut 

KMnO4 Kaliumpermanganaatti 

KU Kokonaishintaurakka 

MVR Maa – ja vesistörakentaminen 

Pvp pohjavesiputki 

Pvrau Pohjavesiputki (rautainen) 

RALA Rakentamisen laatu 

SKU Sopimuskohtaiset urakkaehdot 

STUK Säteilyturvakeskus 

TYL Työyhteenliittymä 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi 

Vt7 Valtatie 7 

WHO World Health Organization 
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1 JOHDANTO 

 

Ympäristöjohtamisen vaikutusta projektiluontoisen rakentamisen ympäristövaikutuksiin 

on tutkittu projektin suunnitteluvaiheessa. Kuitenkin toteutusvaiheen ympäristöjohtami-

sella on merkittävä vaikutus sekä projektin aikaisiin että projektin jälkeisiin taloudelli-

siin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin. Kuitenkin rakennushankkeiden keskitetyn ympäris-

töjohtamisen hyötyjä ei ole tarkasteltu laajemmin. Oikealla rakennushankkeen toteutus-

vaiheen ympäristöjohtamisella voidaan parantaa rakennushankkeen kestävää suoritus-

kykyä, optimoida resurssien käyttöä ja vähentää kustannuksia. Lisäksi toimivalla ympä-

ristöjohtamisella saavutetaan laatuvaatimukset ja minimoidaan rakentamisesta syntyvät 

ympäristökuormitukset. (Rosenbaum et al. 2012.) 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella projektin toteuttamisen aikaista ympäris-

töjohtamista. Työssä tutkitaan projektin toteuttamisen aikaisen ympäristöjohtamisen 

toteuttamista hyödyntäen SFS-EN ISO 14001 standardia. Standardin vaikutusta arvioi-

daan projektin tilaajan kannalta. Työssä selvitetään, miten projektin tilaaja voi hyötyä 

standardinmukaisesta ympäristöjohtamisesta. Hyödyt tarkastellaan projektin kustannus-

ten, aikataulun sekä ympäristönäkökohtien ja vaikutusten kautta. 

 

Diplomityön tutkimusosassa projektin toteuttamisen aikaista ympäristöjohtamisjärjes-

telmää tutkitaan esimerkkiprojektin avulla. Työssä esimerkkinä käytetään vuonna 2015 

valmistunutta E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) projektia, joka on suuri infrastruktuurin 

rakennusprojekti. Tutkimusosassa tarkastellaan projektin toteuttamisen aikaista ympä-

ristöjohtamista ja arvioidaan voidaanko ISO 14001 standardin mukaista ympäristöjär-

jestelmää hyödyntää vastanalaisissa projekteissa. Työ keskittyy selvittämään auttaako 

ISO 14001standardin mukainen ympäristöjärjestelmä saavuttamaan projektin tavoitteet 

ja voisiko sen avulla kehittää vastaavanlaisten projektien toteuttamisen aikaista ympä-

ristöjohtamista. Arvioinnin tuloksissa kerrotaan kehitysehdotukset projektin toteuttami-

sen aikaiselle ympäristöjohtamiselle. 
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2 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN OSANA PROJEKTIJOHTAMIS-

TA 

 

Projektijohtamisen tavoitteena on tuoda projekti maaliin annetussa aikataulussa ja bud-

jetissa. Projektijohtamisen merkittäviä osa-alueita ovat laatu- ja ympäristöjohtaminen, 

sillä laatu- ja ympäristönäkökohdilla on suuri merkitys syntyviin kustannuksiin sekä 

aikataulussa pysymiseen. Projektijohdon vastuulla on päästä projektin tavoitteisiin ja 

samalla vastata asiakkaan tavoitteisiin. Perinteisiä tavoitteita projektille ovat kustannuk-

siin, aikatauluun ja työn laatuun liittyvät tavoitteet. Projektin tavoitteet on esitetty ku-

vassa 1 kustannus-aika-laatu kolmiossa. ( Fewings 2013, 37.) 

 

 

Kuva 1. Projektin tavoitteet. (Fewings 2013, 37). 

 

Kuvassa 1 tavoitteet on sijoitettu kolmion kärkiin ja keskellä on kuvattu projektin prio-

riteetti. Nuolet kuvaavat mihin suuntiin prioriteetti voi siirtyä. Projektin prioriteetin 

asemaan vaikuttaa se, minkä tavoitteen asiakas on nostanut korkeimmalle. Kuvassa 2 on 

esitetty kaksi perinteistä vaihtoehtoa projektin prioriteetin siirtymiselle. (Fewings 2013, 

37.)  

 

 

 

 

Kuva 2. Projektille tyypilliset prioriteettitavoitteet (Fewings 2013, 37). 
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Tyypillistä julkisille projekteille on, että niissä on asetettu kustannuksissa pysyminen 

suurimmaksi tavoitteeksi. Tällaisia ovat yhden prioriteetin projektit, joissa prioriteetti 

pallon on puskettu kolmion kulmaan. Toinen normaali tilanne on, että projektilla on 

tuplaprioriteetti, jolloin prioriteettipallo on toisen reunan keskellä. Kun yksi tavoite saa 

suuremman prioriteetin, hankaloittaa se muiden tavoitteiden saavutusta projektissa. Ta-

voitteiden tulisi olla oikeassa suhteessa projektissa, jotta projekti olisi menestyvä. (Fe-

wings 2013, 37.) 

 

Projektijohdon tulee saavuttaa projektille asetetut tavoitteet. Projektin sidosryhmät ja 

varsinkin asiakkaat antavat ympäristöllisille asioille yhä suurenavan painoarvon, jolloin 

projektijohdon oletetaan pistävän ympäristöasioiden hallintaa paljon resursseja. Ympä-

ristöasioita hallitaan normaalisti ympäristöjohtamisen avulla. Ympäristöjohtamisella 

vaikutetaan ympäristötavoitteiden lisäksi myös perinteisten tavoitteiden täytymiseen, 

sillä ympäristönäkökohdat linkittyvät laatu-, talous- ja aikatavoitteisiin. (Vynas 2008.) 

 

Projektit ovat lyhytaikaisia ja vaativat lyhyelle ajalle sopeutuvia strategioita, toisin kuin 

yritysten omat pitkän aikavälin strategiat. Projektijohdon tuleekin luoda myös ympäris-

töjohtaminen vastaamaan lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Lisäksi projektin eri toimijoi-

den ympäristönsuojelutavat ja -kriteerit voivat aiheuttaa projektijohdolle ongelmia, jos 

ympäristöjohtamista ei ole tarkkaan määritetty. Yritysten omat ympäristökäytännöt voi-

vat erota huomattavasti toisistaan ja aiheuttaa ristiriitoja projektin sisällä. Yhtenäinen 

projektin ympäristöjohtamisjärjestelmä säästää työaikaa ja rahaa sekä antaa projektijoh-

dolle joustavamman työkalun ympäristötavoitteisiin pääsemiseksi. (Cluch ja Räisänen 

2012.) 

 

2.1 ISO 14001 standardin hyödyntäminen  

 

Ympäristöjohtamisen sulauttaminen osaksi projektijohtamista on kansainvälisesti kas-

vava trendi. Ympäristöjohtamista voidaan toteuttaa monella tavalla, mutta yritykset 

usein suosivat ISO 14001 standardia. Standardia onkin siis luontevaa hyödyntää myös 

yritysten projekteissa. (SFS-EN ISO 14001:2004, 6.) 
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ISO 14001 mukainen standardi antaa ympäristöjärjestelmälle puitteet ja käytännöt, joi-

den perusteella ympäristöasioita hoidetaan. Se tuo projektijohdolle läpinäkyvyyttä ja luo 

kuvaa ympäristöystävällisestä projektista. Jotkut sidostyhmät voivat vaatia tai kannustaa 

projektia suosimaan standardinmukaista järjestelmää. ISO 14001 järjestelmä voi myös 

helpottaa viranomaisten ja ympäristöryhmien kanssa toimimista, sillä se kansainvälisesti 

tunnustettu. Standardin raportointikäytäntöjen avulla projektijohdon on helpompi viestiä 

ympäristöasioista sisäisesti ja ulkoisesti. (Morrow ja Rondinelli 2002). 

 

ISO 14001 standardi ennakoi lakeja ja muutoksia ja sen avulla on helpompi vastata vaa-

dittaviin kriteereihin. Standardia oikein hyödyntämällä voi projekti saavuttaa liiketoi-

minnallisia etuja sekä kasvattaa työntekijöiden ympäristötietoutta. (Suomen standar-

doimisliitto 2015.) 

 

2.2 Sidosryhmien vaatimukset  

 

Viranomaisilla, liikemiehillä, asiakkailla ja osakkeenomistajilla on kaikilla omat syynsä 

vaatia projekteja ja organisaatioita toteuttamaan ympäristöjohtamisensa ISO 14001 

standardin mukaisesti. Projektijohdolla on paineet vastata kaikkien sidosryhmien aset-

tamiin vaatimuksiin. (Nawrocka ja Parker 2008.) 

 

Projektin asiakkaat voivat laittaa ympäristöasioille suuren painoarvon, mutta vaativat 

samalla annetuissa aikataulussa ja kustannuksissa pysymistä. Projektit voivat kokea 

tarvitsevansa tunnustusta toimintojensa ympäristöystävällisyydellä, jolloin ISO 14001 

standardin mukainen ympäristöjärjestelmä voi olla hyödyksi projektille. Eri sidosryh-

millä on usein erilaiset käsitykset ympäristöasioiden tärkeydestä. Sidosryhmien vaati-

musten lisäksi projekteissa toimivilla yrityksillä on kaikilla omat näkemyksensä ympä-

ristöjohtamiskäytännöistä. Projektijohdon tulee tasapainotella kaikkien eri organisaati-

oiden ympäristökäytäntöjen välillä ja löytää projektille paras vaihtoehto. (Simpson ja 

Sroufe 2012.)  

 

Ympäristöjohtamisen yhdistäminen projektijohtamiseen jakaa useasti mielipiteitä joh-

don ja työntekijöiden keskuudessa. Tällöin asiakkaan näkökulma voi unohtua. ISO 
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14001 standardi onkin hyvä keino osoittaa, että asiakkaan tärkeiksi asettamiin tavoitteet 

otetaan projektissa vakavasti. (Hui et al. 2014.) 

  

ISO 14001 mukaileva ympäristöjohtamisjärjestelmä voi edesauttaa myös sidosryhmien 

kanssa toimimista. Standardinmukainen järjestelmä tuo projektille uskottavuutta ja vi-

ranomaisten sekä erilaisista ympäristötahoista vastaavien kanssa työskentely voi helpot-

tua ympäristöjärjestelmän myötä. Standardilla projekti voi tarvittaessa perustella toi-

mensa.  Lisäksi standardit ovat yleisesti tiedossa ja saatavissa, joten hyväksytty ympä-

ristöjohtamisjärjestelmä lyhentää ympäristöasioiden käsittelyprosessia ja säästää näin 

työntekijöiden aikaa. (Staniskis ja Stasiskiene 2006.) 

 

2.3 Lainsäädäntö ja muut velvoitteet  

 

Toimiva ympäristöjohtamisjärjestelmä on avainasemassa projektin toimiessa ympäris-

töviranomaisten kanssa. Projektin aikaiseen ympäristöjohtoon kannattakin valita henki-

löt, joilla on vaikutusvaltaa itse projektin toteuttamiseen. Projektin johdon ja ympäristö-

vastaavista vastaavien henkilöiden yhteistyön tulee toimia hyvin myös viranomaisten 

kanssa. Parhaimmillaan yhteistyö viranomaisten auttaa projektia sujumaan jouhevam-

min ja ympäristöystävällisimmin. (Cluch ja Räisänen 2012.) Ympäristöviranomaisen 

lisäksi kiristyvä lainsäädäntö tulee ottaa huomioon ympäristöjohtamisessa. (SFS-EN 

ISO 14001:2004, 6).   

 

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, tulee soveltaa sellaisiin projekteihin, 

joita velvoittavat kansainväliset sopimukset tai joista aiheutuu merkittäviä ympäristö-

vaikutuksia. Suomessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee 

päätöksen arviointimenetelmän soveltamisesta. Ympäristöarviointi vaaditaan ennen 

projektin aloittamista. (L 10.6.1994/468 4§, 6§).  Kun projektissa toteutetaan ISO 14001 

standardinmukaista ympäristömenetelmää, projekti voi varmistaa lakisääteisen arvioin-

tivelvoitteen täyttymisen. Standardin mukainen ympäristöjohtaminen voi myös helpot-

taa toimimista esimerkiksi Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) 

kanssa. 
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Valtioneuvoston asetuksessa viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaiku-

tusten arvioinnista (2005/347) sanotaan, että ympäristöarvioinnissa on otettava huomi-

oon projektin ominaispiirteet, merkitykselliset ympäristölliset ongelmat, vaikutusten 

todennäköisyys, kesto, toistuvuus ja kertyvyys. Vaikutuksissa on huomioitava niiden 

ulottuminen hankkeen rajojen yli sekä riskit, mitkä niistä voivat aiheutua ihmisen ter-

veydelle tai ympäristölle. Valtioneuvoston asetus huomioi myös vaikutusten suuruuden 

ja alueellisen laajuuden sekä vaikutusalueenarvon ja herkkyyden. (A 19.5.2005/347 2§.) 

 

Aiemmin mainittiin, että ympäristöjohtamisella vaikutetaan projektin energiatehokkuu-

teen. Euroopan unionin (EU) päätavoitteita on energian käytön vähentäminen ja hukka-

käytön eliminointi. EU:n 2020 strategian tavoitteita on vähentää energiankulutusta 20 % 

vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on osoitettu etenkin energiaa paljon kuluttaville sekto-

reilla. Energiaa paljon kuluttavia sektoreita ovat rakennus-, teollisuus- ja kuljetusalat. 

(Euroopan komissio 2015.)  

 

Euroopan unionin tavoitteet ohjaavat myös projekteja vähentämään muitakin ympäris-

tövaikutuksia kuin energiantuotantoa. Tavoitteet muun muassa koskevat kasvihuone-

kaasujen ja kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrän vähentämistä sekä maaperän 

suojelua eroosiota ja saastuttamista vastaan. Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite on 

20–40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kaatopaikalle sijoitettavien jät-

teiden määrän on tavoitteena vähentyä 50 % vuoden 2000 tasosta vuoteen 20150 men-

nessä. (Euroopan yhteisöt 2011, 8.) 
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3 YMPÄRISTÖJOHTAMISELLA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT 

 

Projektin ympäristöjohtamisen tarkoituksena on hallita projektin lyhyt ja pitkäaikaisia 

vaikutuksia ympäristöön sekä projektin aikana että sen jälkeen. Parhaimmillaan projek-

tin ympäristöjohtaminen auttaa projektia saavuttamaan sille asetettujen tavoitteiden li-

säksi myös uusia etuja kuten energiatehokkaampaa prosessia tai taloudellisia säästöjä. 

(SFS-EN ISO 14001:2004, 6.) 

 

Lisäksi projektin ympäristöjohtamisessa ennakoidaan ja varaudutaan projektissa ilme-

neviin odottamattomiin esteisiin sekä pullonkauloihin. Ennen kaikkea ympäristöjohta-

mista käytetään nostamaan projektin ympäristösuojelutasoa. Tämän lisäksi ympäristö-

johtamisella vaikutetaan turvallisuuteen, laadunvarmistukseen ja riskienhallintaan. (Vy-

nas 2008.)  

 

Ympäristöjohtamiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota suurissa julkisissa projek-

teissa, joissa on suuri julkisuuskuva. Tällaisia projekteja seurataan tarkasti medioissa ja 

projektin viivästyminen tai ympäristövahingot nousevat helposti otsikoihin. Oikeanlai-

sella ympäristöjohtamisella voitaisiin välttyä hankalilta tilanteilta, joissa esimerkiksi 

projektin jokin osa joudutaan toteuttamaan uudestaan ympäristö- laiminlyöntien takia. 

(Barnes ja Lemon 1999.) 

 

3.1 Taloudelliset näkökohdat 

 

Projektissa kannattaa panostaa ympäristöjohtamiseen jo taloudellisten syiden takia. Te-

hokkaan ympäristöjohtamisen ansioista projektin on mahdollista saavuttaa raaka-aine- 

ja energiasäästöjä, hyötyä ympäristöverotuksessa ja jätemaksuissa sekä parantaa jul-

kisuuskuvaansa yhteiskunnassa. ISO 14001 standardin käyttäminen projektissa luo us-

kottavuutta projektin sitoutumisesta ympäristönsuojeluun. (Hui et al. 2014.) 

 

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä osoittaa projektilla olevan hyväksytyn ympäristösuun-

nitelman. Tulevaisuudessa jolloin on osoitettu, että ISO 14001 mukaisen ympäristöjär-

jestelmän omaavat organisaatiot pärjäävät paremmin, voi EMS:ää käyttävät projektit 

hyötyä säätelyhelpotuksista. (Nawrocka ja Parker 2008.) 
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3.1.1 Kustannussäästöt 

 

Ympäristöjohtamisella voidaan tavoitella kustannussäästöjä. Kustannussäästöjä syntyy 

muun muassa tunnistamalla projektissa paljon energiaa kuluttavat vaiheet ja kiinnittä-

mällä niihin huomiota. Myös raaka-aineiden käyttöä tulee tarkkailla ja neitseellisten 

raaka-aineiden käyttöä minimoida. Projektin toteuttamisen aikaisista havainnoista on 

höytyä kyseisen projektin lisäksi myös seuraavissa projekteissa. Tulevissa projekteissa 

paljon energiaa ja raaka-aineita kuluttaviin työvaiheisiin osataan panostaa suunnittelus-

sa. Raaka-aineiden lähemmässä tarkastelussa voidaan löytää hyödynnysmahdollisuuksia 

halvemmille materiaalivaihtoehdoille. Myös materiaalien kuljetusmatkat vaikuttavat 

kustannusten synnyttämiseen. Ympäristöjärjestelmän avulla voidaan projekteissa par-

haimmillaan löytää uusia markkinamahdollisuuksia kuten projektista syntyvän jätteen 

hyödyntämistä raaka-aineena tai sen myymistä eteenpäin. (Staniskis ja Stasiskiene 

2006.) 

 

Projektille tulee ympäristökustannuksia esimerkiksi veroista, jätemaksuista ja ympäris-

tönseurannasta. Oikein kohdistetulla ympäristöjohtamisella voidaan toteuttaa ympäris-

töseurantaa projektin sisäisesti tai esimerkiksi vähentää haitallisten jätteiden määrää ja 

samalla niistä syntyviä kustannuksia. Projektijohtamisessa on kyse oikeiden valintojen 

tekemisestä. Ympäristöjohtaminen optimoi projektin resurssien käyttöä. Resurssien op-

timointia on esimerkiksi varastojen oikeanlainen ja tehokas käyttö, materiaalin uudel-

leen käyttö ja kierrätys sekä hankintojen ympäristöystävällisyys. (Vynas 2008.) 

 

ISO 14001 standardin mukaisella ympäristöjärjestelmällä projektin on mahdollista saa-

vuttaa monia liiketoiminnallisia hyötyjä. Toimiva ympäristöjärjestelmä nimittäin yhdis-

tää ympäristöasiat entistä paremmin osaksi projektin johtamista ja toiminnan suunnitte-

lua. Tällöin vältytään suunnittelemattomilta ympäristökustannuksilta, joita voisi ilmen-

tyä myöhemmin projektissa. (Suomen standardoimisliitto 2015.) 

 

3.1.2 Julkisuuskuva 

 

Yksi tärkeimmistä ISO 14001 standardia mukailevista ympäristönjohtamisjärjestelmän 

hyödyistä on projektin julkisuuskuvan parantaminen. Yhteiskunnan tarve panostaa kes-
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tävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun aiheuttaa projekteillekin paineet huolehtia 

ympäristöasioista. Standardin mukainen ympäristöjärjestelmä antaa kuvan, että projekti 

panostaa ympäristönäkökohtiin tosissaan. Ihmisten on helpompi hyväksyä ympäristöys-

tävällinen projekti ja viranomaiset voivat luottaa ympäristöjohtamisjärjestelmän mukai-

sen toiminnan toteuttamiseen projektissa. Toisaalta jos ympäristöystävällisen projektin 

aikana tapahtuu ympäristövahinko, voi sen saavuttama negatiivinen julkisuus olla eri-

tyisen haitallista projektille. (Staniskis ja Stasiskiene 2006.) 

 

Standardin mukaisesti toimiva projekti vastaa paremmin vallitsevaan ympäristölainsää-

däntöön ja pystyy osoittamaan toimivansa ympäristöystävällisesti. Tämä voi erityisesti 

olla hyödyksi tilanteissa, joissa projektissa on sattunut jonkinlainen ympäristövahinko 

tai toiminta on ympäristön kannalta kyseenalaista. Lisäksi standardin mukaiseen järjes-

telmään panostaminen on projekteille suhteellisen edullista. Parhaimmillaan sillä pysty-

tään muuttamaan prosessia tehokkaammaksi säästämällä raaka-ainekustannuksissa ja 

tekemällä lopputuotteesta ympäristöystävällisempi. (Hui et al. 2014.) 

 

3.1.3 Muut taloudelliset hyödyt  

 

Projektissa on tyypillistä, että sen toimijat toimivat eritavoin ympäristönsuojeluasioissa. 

Jos yksi toimija ei noudata projektin yhdessä sovittuja ympäristökäytäntöjä, voi se joh-

taa ympäristövahingon syntymiseen ja suurienkin työvaiheiden uudelleen tekemiseen. 

Ympäristöongelmien esiinnousua pystyttäisiin estämään esimerkiksi säännöllisillä ym-

päristökierroksilla, jolloin ongelmat olisi voitu havaita aiemmin. Ympäristöongelmien 

takia aikataulu saattaa viivästyä, johon paikallisen median on helppo tarttua tuottaen 

näin negatiivista julkisuutta. (Johanson ja Svane 2002.) 

 

Ympäristöjohtamissuunnitelma on yrityksillä kilpailuetu, jota voidaan hyödyntää 

myynnissä ja markkinoinnissa. Projektin kannalta voidaan hyödyntää ympäristöjohta-

misjärjestelmästä saatavaa kilpailuetua, kun ajatellaan asiaa tulevaisuuden projektien 

kannalta. Onnistunut ympäristöjohtamisjärjestelmä voidaan pienellä muokkaamisella 

siirtää vastaavanlaiseen projektiin, ilman että jokaiselle projektille jouduttaisiin teke-

mään uudestaan ympäristöjärjestelmä. Tämä säästää työaikaa sekä projektin valmistelu-

työssä että projektin aikaisissa töissä. Ympäristöjärjestelmän avulla voidaan myös pe-
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rustella projektin toimijoiden valitsemista, sillä se antaa ympäristölliset valintakriteerit. 

Kun ympäristöllisistä valintakriteereistä koetaan olevan projektissa hyötyä, niin tämä 

voidaan siirtää seuraaviin projekteihin.  Kun ympäristöjärjestelmä todetaan toimivaksi 

projektissa, voi se helpottaa tulevaisuuden projektien valmistelua ja toteutusta. Vastaa-

vasti samalla tiedetään, mitkä osat eivät toimi projekteissa ja niitä pystytään kehittä-

mään. (Staniskis ja Stasiskiene 2006.)  

 

3.2 Ympäristölliset näkökohdat 

 

Projektijohtamisessa tapahtuva yleinen virhe on suunnitteluvaiheen yritys laiminlyödä 

tai minimoida ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien aiheuttamat kustannukset ja 

olettaa, että projektin valmistelu ja investointi riippuu ainoastaan taloudellisesta analyy-

sistä. Kun ympäristövaikutukset jätetään huomioimatta suunnittelussa, ne tulevat nega-

tiivisesti esiin projektin toteuttamisessa. Nämä negatiiviset ympäristövaikutukset vai-

kuttavat projektin kasvamiseen ja kehitykseen. (Vynas 2008.)  

 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan projektin toimia, jotka vaikuttavat ihmisten tervey-

teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, 

eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maise-

maan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. (L 

10.6.1994/ 486 2 §) 

 

3.2.1 Projektin energia- ja kustannustehokkuus 

 

Ympäristönäkökohdilla voi olla suurikin vaikutus projektin kustannuksiin. Esimerkiksi 

rakennustyöt ovat projektitöitä, joissa ympäristöasioista täytyy erityisesti huolehtia. Ra-

kentamisesta syntyy 25–30 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän lisäksi 25–

30 % maailman energian kulutuksesta, 15 % veden kulutuksesta ja 40 % maailman tuo-

tetusta jätteestä on peräisin rakentamisesta. 20–30 % rakentamisessa tuotetusta jätteestä 

päätyy kaatopaikalle. Rakennusprojektien materiaalihankinnoista 15 % päätyy jätteeksi. 

Usein suurin syy siihen, että materiaalihankinnat menevät hukkaan, on projektijohdossa. 

Projektijohdon kuuluu puuttua materiaalihävikkiin, energian ja veden kulutukseen, 
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päästöjen hallintaan ja ympäristönsuojeluun. Panostamalla oikeisiin asioihin projektista 

tehdään ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävämpää. (Vynas 2008.)  

 

Rakennusprojekteissa tyypillisiä ympäristönäkökohtia on pohja- ja pintavesien suojaus, 

melupäästöt sekä maaperän saastuminen. Ympäristöongelmat voidaan kokea projektin 

resursseja rajoittavana tekijänä ja ne voivat viedä paljonkin projektiaikaa. Mitä myö-

hemmin ympäristöongelma havaitaan, sitä enemmän aikaa ja rahaa sen korjaaminen 

yleensä vie. Ympäristöongelmat tulisi kuitenkin ratkaista ennen projektiajan päättymis-

tä. Ympäristöongelmat voivat myös luoda jännitteitä projektijohdon ja sidosryhmien 

välille. (Cluch ja Räisänen 2012.) 

 

ISO 14001 standardin mukaisella ympäristöjärjestelmällä on myös helppo edistää pro-

jektissa toimivien henkilöiden ympäristötietoisuutta ja saada ympäristöasioista huoleh-

timinen mukaan kaikkiin työvaiheisiin. (Suomen standardoimisliitto 2015.) 

 

3.2.2 Projektin ympäristövaikutukset 

 

Projekteilla on useita ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka riippuvat projektin 

ominaisuuksista. Projektin toteuttaminen aiheuttaa vaikutuksia ympäristöön, sillä se 

muokkaa monin tavoin ympäristöä, missä projekti toteutetaan. On huomioitavaa, että 

monilla projekteilla on tarkoitus parantaa alueen rakennetta tai ympäristönsuojelua. Hy-

vä projektijohto huomioi projektin ympäristönäkökohdat ennen ja jälkeen projektin sa-

moin kuin projektin toteuttamisen aikana. (Vynas 2008.) 

 

Ympäristöjohtamisella vähennetään ja hallitaan projektin päästöjä, sillä ne aiheuttavat 

ympäristön saastuttamisen lisäksi terveyshaittoja ihmisille. Projektien toteuttamisesta 

syntyy päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöön. Esimerkiksi ilmanpäästöt aiheuttavat 

sydän- ja hengityselinsairauksia sekä pahimmillaan kroonisia sairauksia kuten syöpää. 

(Vynas 2008.) 

 

Projektin toteuttamisesta syntyy usein projektin toteuttamisympäristölle uusia päästöjä 

tai se kasvattaa alueen päästömäärää ja kasvattaa negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

Kun projektissa esimerkiksi rakennetaan tai korjataan jotain, syntyy melua, tärinää ja 
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pölyä. Melua syntyy muun muassa louhintavaiheesta eli porauksesta, räjäytyksestä, ki-

ven lastauksesta ja tuuletinlaitteiden käytöstä. Rakennustöissä melua aiheuttavia työvai-

heita ovat paalutus- ja tiivistysvaiheet. Lisäksi liikenne- ja työmaakoneiden käyttö aihe-

uttaa melua, tärinä ja pölyhaittoja. Melua louhinnassa aiheuttavat porausääni, räjäytys-

melu ja louheen lastaus. Louhinnasta valitetaan yleensä alle 400 metrin päästä louhin-

nasta. (Kaarinan läntinen ohikulkutie 2008, 67.) 

 

Tärinäpäästöjä projekteissa syntyy merkittävästi louhintaräjäytyksistä. Vähäisemmin 

tärinää syntyy esimerkiksi kivien ajosta ja ponttien lyönnistä. Tärinä voi nousta yli tason 

100 mm/s lähellä louhintaräjäytyksiä, tärinän voimakkuus riippuu olosuhteista kuten 

kallionlaadusta, etäisyydestä ja räjäytystavasta. Tärinän heilahdusnopeus on ihmisen 

aistittavissa, kun se on luokkaa 0,5-1 mm/s. Tärinän rakennuksille aiheuttamissa vauri-

oissa merkittävämpää on tärinän taajuus.  Kun taajuus on yli 30 Hz, vaurioitumisriski 

vähenee huomattavasti. Tärinästä valitetaan yleensä alle 500 metrin etäisyydeltä louhin-

nasta. Tärinää syntyy myös paalutuksesta, mutta tärinän taajuus ja heilahdusnopeus 

riippuu paalutuskalustosta ja maaperän ominaisuuksista. (Kaarinan läntinen ohikulkutie 

2008, 67.) 

 

Pöly- ja pienhiukkaspäästöjä aiheutuu yleensä louhinnoista, murskauksesta, ruiskube-

tonoinnista sekä työmaaliikenteen ja koneiden irrottamasta maa-aineksesta. Lisäksi työ-

koneet ja ajoneuvot aiheuttavat myös pienhiukkaspäästöjä. Merkittävin ympäristöllinen 

haitta pölystä syntyy louheenajosta varsinkin kuivana aikana. Pöly- ja hiukkaspäästöt 

ovat haitallisia lähialueen asukkaille sekä hankkeen työntekijöille. Työmaapöly aiheut-

taa likaantumista ja muuta viihtyvyyshaittaa asuinalueelle, kouluille, sairaaloille sekä 

ulkoilu- ja viihtyvyysalueille. (Kaarinan läntinen ohikulkutie 2008, 67.) 

 

Kasvihuonekaasupäästöjä, kuten typen oksideja, hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja hiili-

vetyjä, syntyy työmaaliikenteestä. Myös räjäytystöissä syntyy jonkin verran typen oksi-

deja, hiilidioksidia sekä hiilimonoksidia. Ilman lisäksi päästöjä voi myös joutua vesis-

töihin ja pohjavesiin, jos rakentamisesta aiheutuvia jätevesiä ei puhdisteta kunnolla en-

nen vesistöön ohjaamista. (Kaarinan läntinen ohikulkutie 2008, 67.)  
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4 YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TOTEUTTAMINEN PROJEKTIN 

AIKANA 

 

Yli 130 000 organisaatiota on maailman laajuisesti sertifioinut ympäristöjohtamisjärjes-

telmänsä ISO 14001 standardinmukaisesti. Lainsäädäntö ei kuitenkaan velvoita yrityk-

siä toteuttamaan ympäristöjohtamista standardinmukaisesti. Ei ole myöskään olemassa 

yleispätevää ohjetta tai määräystä siitä, mitä ovat tunnistettavat ympäristövaikutukset ja 

miten niitä tulisi mitata. Ympäristöjohtamisjärjestelmistä ja siitä miten ne tukevat orga-

nisaation suorituskykyä ei ole vielä saatu selkeyttä, sillä ei ole varmaa tuottaako samo-

jen mekanismien käyttö saman toivotun lopputuloksen kaikilla organisaatioilla. Tämä 

johtuu siitä että ympäristöjohtamisen mekanismit ovat riippuvaisia organisaation omasta 

täytäntöönpanosta. Ympäristöjärjestelmän tavoitteissa onnistumiseen vaikuttaa pitkälti 

organisaation kyky hahmottaa ja määritellä oma ympäristönsuojelutasonsa. Ympäristö-

suojeluntason määrittäminen edellyttää tapauskohtaista tutkimusta, eikä siihen ole ole-

massa yleispätevää ohjetta. Nawrockan ja Parkerin vuonna 2008 tekemän tutkimuksen 

mukaan organisaatiot jotka laittavat enemmän resursseja ympäristöjärjestelmään koke-

vat hyötyvänsä ISO 14001 standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä enemmän. 

(Nawrocka ja Parker 2008.)  

 

Projektinkin ympäristöjohtaminen voidaan siis toteuttaa ISO 14001 standardin mukai-

sesti tai sitä mukaillen. Tällöin projektijohdon tulee luoda, dokumentoida ja toteuttaa 

ympäristöjohtamisjärjestelmä. Ympäristöjohtojärjestelmän avulla projektin johto ylläpi-

tää ja parantaa projektin ympäristöjohtamista projektin edetessä. Ympäristöjohtojärjes-

telmä vaatii projektijohtoa luomaan projektille ympäristöpolitiikan, joka on samassa 

laajuudessa ympäristöjohtamisen toteuttamisen kanssa. Ympäristöpolitiikan tulee olla 

projektin tarkoituksen mukainen. Tarkoituksen- mukaisuudessa huomioidaan projektin 

luonne, laajuus ja ympäristövaikutukset. Ympäristöpolitiikan tulee lisäksi sisältää si-

toumukset sekä jatkuvaan parantamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, 

kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön että muihin vaatimuksiin, joihin projekti 

on sitoutunut. Ympäristöpolitiikka asettaa tavoitteet projektin ympäristöpäämäärille ja -

tavoitteille. Ympäristöpolitiikka tulee dokumentoida ja siitä tulee tiedottaa kaikille pro-

jektissa työskenteleville sekä projektin sidosryhmille. Ympäristöpolitiikan tulee olla 

julkinen. (SFS ISO-EN 14001, 16.) 
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4.1 Ympäristö- ja projektijohtamisen yhdistämisen haasteet 

 

ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä voidaan integroida osaksi projek-

tijohtamista. Standardin noudattaminen edellyttää ympäristörutiineja ja käytäntöjä, joi-

hin ei välttämättä ole totuttu projektissa mukana olevissa yrityksissä. Projektissa toimi-

vat yritykset voivat kokea, että standardisoidun järjestelmän käyttäminen johtaa projek-

tin ympäristöasioiden kontrolloinnin vähäiseen joustavuuteen. Vaikka järjestelmä koe-

taankin usein loogisena, ympäristötavoitteisiin pääseminen voidaan kokea haastavaksi. 

Tämä voi johtua ympäristötavoitteiden mukaisten päivittäisten tekojen epävarmuudesta. 

Teot jouduttiin usein tekemään nopeiden päätösten pohjalta ilman aiempaa kokemusta 

tai kattavia tietoja. Myös projektin ympäristöyksiköiden etäännyttäminen itse projektista 

tuo hankaluuksia ympäristöjohtamiselle. Tällöin voi käydä niin, että tiedonkulu ei ole 

ajantasaista ja tarvittavat tiedot eivät tavoita henkilöitä ajoissa. Jos projektin viestintä-

muotona toimii suullinen viestintä, ISO 14001 standardin mukaiset raportoinnit voidaan 

kokoa byrokraattisiksi, työläiksi ja haastaviksi. Jokaisen projektin aloittaminen tutustu-

malla uusiin direktiiveihin ja niiden vaikutukseen juuri kyseisen projektin kannalta on 

työlästä ja vie runsaasti työaikaa. (Cluch ja Räisänen 2012.) 

 

Ympäristöjohtamisjärjestelmää ei tule implementoida ilman selkeää visiota sekä ylim-

män johdon tukea. Ympäristöjohtamisjärjestelmästä ei ole projektille hyötyä, jos siihen 

ei käytetä resursseja tai sen kanssa toimivilla ihmisillä ei ole minkäänlaista päätäntäval-

taa projektissa. Lisäksi ISO 14001 standardin mukainen järjestelmä vaatii projektin 

työntekijöiden mukaan saamisen, sillä se on erittäin tärkeää projektin onnistumisen 

kannalta. Projektin johtohenkilökunta on erityisen merkittävässä asemassa ympäristöjär-

jestelmän onnistumisen kannalta ja sen osallistuminen ympäristöjohtamiseen tulee olla 

jatkuvaa. (Staniskis ja Stasiskiene 2006.) 

 

Kommunikoinnin on koettu olevan erittäin merkittävä motivointikeino ympäristöjärjes-

telmän implementoinnissa projektiin. Sisäinen viestintä auttaa työntekijöitä omaksu-

maan ympäristöjärjestelmän toimitavat ja kokemaan ympäristöjärjestelmän mukaisen 

työn mielekkääksi ja projektin kannalla järkeväksi. Koulutuksessa voidaan hyödyntää 

ryhmäkeskusteluja, projektikeskusteluja ja sähköposti- sekä nettikonferensseja. Tavoit-
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teena on saada työntekijät tuntemaan, että projekti on ympäristöjohtamisessa edellä 

käyvä. Työntekijöiden jokapäiväisillä toimilla on ympäristöjohtamisen kannalta suuri 

merkitys. Työntekijöiden asenteet ja ympäristöjohtamisen mukaisten toimitapojen 

omaksuminen osaksi normaalia työskentelyä on haaste, johon projektin pitää sitoutua. 

(Fewings 2013, 422.)  

 

Jos ympäristöjohtamisjärjestelmä ei ole yrityksen kulttuurin ja toimitapojen mukainen, 

se on yleensä hyödyttömämpi ja aiheuttaa turhia kustannuksia. Tämä on projekteissa 

haasteena, sillä projekti kattaa useasti monia yrityksiä, jotka toimivat yhdessä. Projektin 

ympäristöjohtamisjärjestelmän luojan olisikin hyvä olla osa projektia. (Staniskis ja Sta-

siskiene 2006.) 

 

4.2 Ympäristöjohtamisen toteuttaminen ISO 14001 standardin mu-

kaan 

 

Projektin ympäristöjohtaminen suositellaan toteuttamaan ISO 14001 standardin mukai-

sesti. Standardin mukaan tehdään ympäristöjohtamisen suunnitelma, jota toteutetaan 

projektin eri vaiheissa. Suunnitelmaa luodessa tulee huomioida projektin erityispiirteet. 

Projektin ympäristöjohtamisen toteutus ISO 14001 standardinmukaisesti toteutetaan 

kuvan 3 mukaisesti. (SFS ISO EN 14001, 8.)  

 

 

Kuva 3. ISO 14001 standardinmukaisen ympäristöjärjestelmän toteuttaminen (SFS ISO EN 14001, 8).  

 

Kuvassa 3 nähdään, että ympäristöjärjestelmän tavoitteet tulee kirjata erilliseen projek-

tin ympäristöpolitiikkaan. Tämän jälkeen tulee luoda suunnitelma, miten projekti pääsee 
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ympäristötavoitteisiinsa. Suunnitelma tulee panna käytäntöön järjestelmän toteuttamisen 

ja toiminnan vaiheessa. Tämä tarkoittaa projektin aikaisia päivittäisiä tekoja, joilla pyri-

tään pääsemään ympäristötavoitteisiin. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja arvioin-

neista pidetään johdon katselmuksia. Tavoitteena ympäristöjärjestelmällä on projektin 

aikaisten ympäristöjohtamisen jatkuva parantaminen. Lisäksi hyväksi koettua ja toimi-

vaa käytäntöä voidaan hyödyntää seuraavien projektien ympäristöjohtamisessa. (SFS 

ISO EN 14001, 8.) 

 

Standardin mukainen ympäristöjärjestelmä voi olla joku projektin sisäisesti todettu tai 

ulkopuolisen tarkastajan hyväksymä. Jos ulkopuolinen kolmas osapuoli tarkastaa stan-

dardin mukaisuuden projektin ympäristöjohtamisjärjestelmässä, antaa se projektista 

virallisemman ja läpinäkyvämmän kuvan. Toisaalta projekti on väliaikainen, joten ul-

kopuolista tarkastusta ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää toteuttaa. (Hui et. al. 

2014.) 

 

Projektin ympäristönäkökohtien tunnistamisen jälkeen projektille voidaan luoda sellai-

set tavoitteet, joissa pyritään hallitsemaan ja minimoimaan projektin vaikutuksia ympä-

ristöön. Tavoitteiden avulla luodaan ympäristöpolitiikka, jonka tarkoituksena on vähen-

tää raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä hallita syntyviä päästöjä. (Staniskis ja Sta-

siskiene 2006.) 

 

4.2.1 Ympäristöpolitiikka 

 

Projektin ympäristöjohtamisen toteuttaminen ISO 14001 standardin mukaan vaatii pro-

jektille ympäristöpolitiikan. Ympäristöpolitiikan määrittää projektin ylin johto ja sen 

tulee olla toimintojen laajuuden ja ympäristövaikutusten osalta projektin tarkoituksen 

mukainen. Ympäristöpolitiikan tulee sisältää sitoutumiset jatkuvaan parantamiseen ja 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Lisäksi ympäristöpolitiikan tulee noudattaa 

lainsäädäntöjä ja muita projektille asetettuja ympäristövaatimuksia, joita voi tulla esi-

merkiksi sidosryhmiltä. Politiikassa määritellään perusteet ympäristöpäämäärille, tavoit-

teille ja -katselmoinneille. Ympäristöpolitiikka tulee toteuttaa ja dokumentoida ISO 

14001 standardinmukaisesti ja siitä tulee tiedottaa kaikille projektintoimijoille. Ympä-

ristöpolitiikan tulee olla myös julkisesti saatavilla. (SFS ISO EN 14001, 16.)  
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ISO 14001 vaatii projektijohtoa esittämään systemaattiset suunnitelmat ja tavat käsitellä 

ympäristöjohtamiseen liittyviä ongelmia. Erityisesti sertifikaatti vaatii johtoa esittämään 

tavoitteet ja ohjelmat tavoitteisiin pääsylle. Projektijohdon tulee identifioida kaikki pro-

sessit ja niiden vaikutukset ympäristöön. Identifioinnin jälkeen projektijohdon tulee 

tehdä kaikki tarvittavat toimet vähentämään saasteiden ja muiden ympäristöhaittojen 

määrää projektin toiminnoissa. Normaalissa johdon katselmuksessa tulee huomioida 

kestävyysteemat ja nostaa ne osaksi hankkeen politiikkaa.  ISO 14001 sertifikaatin tulee 

koskea kaikkien projektin toimijoiden ympäristöjärjestelmää. Myös tavarantoimittajien, 

urakoitsijoiden, esimiesten, suunnittelijoiden ja investoijien tulee noudattaa sertifikaatin 

mukaista ympäristöjärjestelmää. Projektin ympäristöjohtaminen toteutetaan kuvan 4 

mukaisesti. (Chen et al. 2000.) 

 

Kuva 4. Ympäristöjärjestelmän toteuttaminen projektissa (Chen et al. 2000). 

 

4.2.2 Merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistus 

 

Projektin ympäristösuunnitelmaa varten voidaan tehdä alustava ympäristöarviointi. 

Ympäristöarvioinnissa projekti määrittää vallitsevan ympäristötilanteen ja kuinka pro-

jekti tulee vaikuttamaan ympäristöön. ISO 14001 standardi ei edellytä projekteja suorit-

tamaan alustavaa ympäristöarviointia, mutta se on helppo ensiaskel, josta projektin ym-

päristöjohtaminen voi lähteä liikkeelle. Standardi kuitenkin vaatii projektia tunnista-

maan ympäristönäkökohdat ja kuinka niitä tulee kontrolloida. Kun projekti on tunnista-
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nut ympäristönäkökohtansa ja niiden vaikutukset, projektin on helpompi lähteä suunnit-

telemaan ympäristöpolitiikkaa ja -tavoitteita. Merkittävimpien ympäristönäkökohtien 

tunnistamiseen kannattaakin käyttää aikaa ja resursseja, jotta projektissa ei keskitytä 

epäolennaisiin asioihin. Merkittävät ympäristönäkökohdat tulee arvioida taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Ympäristönäkökohtien tunnistamisen voi tehdä kuvan 

5 mukaisesti. (Staniskis ja Stasiskiene 2006.) 

 

 

Kuva 5. Merkittävimpien ympäristönäkökohtien valinta (Staniskis ja Stasiskiene 2006). 

 

Kuvassa 5 on esitetty ympäristöjohtamisjärjestelmän aloittaminen tutkimalla projekti-

toimintojen ympäristövaikutuksia. Vihreällä nuolella on kuvattu analysointia ja tunnis-

tamista. Ympäristönäkökohta on projektin toimi, tuote tai palvelu joka on vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa. Ympäristövaikutus on puolestaan ympäristönäkökohdasta 

aiheutuva positiivinen tai negatiivinen vaikutus ympäristöön. Ympäristöjohtamisessa 

kannattaa kiinnittää huomioita vain niihin asioihin, joita pystytään hallitsemaan. Tyypil-
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liset ympäristövaikutukset ja näkökohdat on koottu taulukkoon 1. (Staniskis ja Stasis-

kiene 2006.) 

 

Taulukko 1.  Projektin tyypilliset ympäristönäkökohdat ja vaikutukset (Staniskis ja Stasiskiene 2006.) 

Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus 

Energian käyttö Päästöt ilmaan, maaperään, veteen 

Raaka-aineiden käyttö Jätteet, vaaralliset jätteet 

Toimittajat ja alihankkijat Tuotteiden ympäristövaikutukset 

Veden käyttö Jätevesi 

Edelliset onnettomuudet ja läheltä piti 

tilanteet 

Melu-, pölyhaitat sekä visuaalinen saastut-

taminen 

Riskit Tukitoimintojen ympäristövaikutukset 

 

4.2.3 Ympäristösuunnitelma 

 

Projektin ympäristöjohtaminen suositellaan toteuttamaan ISO 14001 standardin mukai-

sesti. Standardin mukaan tehdään ympäristöjohtamiselle suunnitelma, jota toteutetaan 

projektin kaikissa vaiheissa. Suunnitelmaa luodessa tulee huomioida projektin erityis-

piirteet. Suunnitelma toimii ympäristöjärjestelmän puitteena ja sen avulla voidaan halli-

ta esiinnousseita ympäristövaikutuksia sekä arvioida niiden merkitystä projektille. Ym-

päristöjohtamissuunnitelman kohdat on esitetty taulukossa 2. (Barnes ja Lemon 1999.) 

 

Taulukko 2. Ympäristöjohtamissuunnitelman kohdat (Barnes ja Lemon 1991). 

Nro Ympäristösuunnitelman kohdan kuvaus 

1 Projektin kuvaus 

2 Ympäristönsuojelusuunnitelma 

3 Valmius- ja onnettomuustilannesuunnitelma 

4 Julkisen tiedottamisen suunnitelma 

5 Ympäristöraportoinnin menetelmät 

6 Ympäristövaikutusten seurantaohjelma 

 

Ympäristönsuojelusuunnitelmaa varten on tunnistettava projektin merkittävimmät ym-

päristönäkökohdat. Näkökohdat voidaan tunnistaa alustavan ympäristöarvioinnin perus-

teella, kuten kohdassa 4.2.2 on esitetty. Ympäristönsuojelusuunnitelma on tärkeä osa 

projektin ympäristöjohtamista. Suunnitelmassa hahmotetaan selkeästi projektin toimin-

nan aikaiset ympäristönsuojelutoimenpiteet ja -menettelyt. (Barnes ja Lemon 1999.) 
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Ympäristösuunnitelmaan kuuluu valmius- ja pelastussuunnitelmat. ISO 14001 standar-

din mukaisessa ympäristöjohtamisjärjestelmässä tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää suun-

nitelmat, jotka käsittelevät projektin mahdollisia vaaratilanteita, joilla voi olla vaikusta 

ympäristöön. Valmius- ja pelastussuunnitelmassa kannattaakin hyödyntää projektin ris-

kikartoitusta. Projekteille tyypillisiä vaaratilanteita ovat esimerkiksi polttoaineiden tai 

muiden vaarallisten aineiden vuodot tai onnettomuustilanteet. Valmius- ja pelastus-

suunnitelmissa tulee olla nimetty selkeästi vastuuhenkilöt sekä toimintaohjeet tilanteen 

sattuessa.  Koulutettu henkilöstä ja asianmukainen laitteisto tulee olla saatavilla koko 

projektin ajan. (Barmes ja Lemon 1999.) 

 

4.2.4 Ympäristöraportointiohjelma 

 

Tärkeää ISO 14001 standardinmukaisessa ympäristöjohtamisjärjestelmässä on viestiä 

siitä oikein sidosryhmille ja projektin työntekijöille. Projektin sisäisen viestinnän tulee 

kulkea kaikkien projektin tasojen läpi ja ympäristöjärjestelmistä ja näkökohtiin liittyvis-

tä menetelmistä tulee tiedottaa asiankuuluvasti. Projekti itse päättää viestiikö se ulko-

puolisille tasoille merkittävistä ympäristönäkökohdistaan vai ei. Ulkoisille sidosryhmil-

le projektin tulee kuitenkin viestiä asiaan kuuluvia tiedosteluja vastaanottavasti. (SFS 

ISO-EN 14001, 20.) Ympäristöraportoinnin tulee olla tehokkaasti kommunikoiva kaik-

kien projektiin liittyvien ryhmien välillä. On tärkeää, että jokainen projektiin osallistuva 

henkilö on täysin tietoinen projektin ympäristöpolitiikasta ja -menettelyistä.  

 

4.2.5 Tarkistus ja korjaus 

 

Ympäristöjohtamisen toteuttaminen ISO 14001 standardin avulla vaatii ulkopuolisen 

tarkastajan. Ulkopuolisen tarkastajan tekemä lausunto ympäristöjohtamisesta antaa pro-

jektille läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Tämä voi auttaa toimimaan viranomaisten 

kanssa sekä vastaamaan kiristyvän lainsäädännön. (Fewings 2013, 420.) 

 

ISO 14001 standardin mukaan projektin tulee ylläpitää menettelyjä, joilla mitataan ja 

tarkkaillaan säännöllisesti toimia, joilla on potentiaalisia ympäristövaikutuksia. Tarkkai-

lumenetelmiin tulee sisällyttää dokumentointi, joka on yhtenäinen projektin omien ym-

päristöpäämäärien ja – tavoitteiden kanssa. (ISO 14001, 24.) 
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Projektin ympäristöjärjestelmää ylläpitäessä ja jatkuvassa parantamisessa on tärkeää 

tallettaa määräaikaisten mittauksien tulokset ja analysoida niitä. Projektin tulee myös 

luoda menettelyt todellisia ja mahdollisia poikkeamia varten sekä huolehtia havaittujen 

puutteiden ehkäisemisestä ja korjaamisesta. Suoritettujen toimenpiteiden tulee olla suh-

teutettu oikein havaitun ongelman suuruuteen ja ympäristövaikutuksiin. (ISO 14001, 

24.) 

 

Projektissa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa voidaan käyttää varmistamaan, että 

rakentamisen aikataulu ei ole ristiriidassa ympäristösuojelutoimien kanssa. Toinen syy 

on tarkistaa ennustettujen ympäristövaikutusten toteutuminen ja arvioidaan niitä varten 

suunniteltujen toimien onnistuminen. Ympäristövaikutusten arvioinnilla pyrittiin varau-

tumaan ja varoittamaan ei-toivotuista muutoksista etukäteen. Lisäksi ympäristövaiku-

tusten arviointiohjelmalla parannetaan projektin syy-seuraussuhteen ymmärtämistä ym-

päristöasioissa. (Barnes ja Lemon 1999.) 
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5 YMPÄRISTÖJOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TIEN 

RAKENTAMISPROJEKTISSA 

 

Rakentamisella on sekä myönteisiä, että kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Positiivisia 

vaikutuksia on infrastruktuurin kehittyminen ja liikenneyhteyksien parantuminen. Nega-

tiivisia vaikutuksia syntyy kuitenkin rakentamisen aikana kuten päästöt ilmaan, veteen 

ja maaperään. Lisäksi rakentaminen kuluttaa huomattavasti uusiutumattomia luonnon-

varoja ja vastaa 30–40 % maailman energian kulutuksesta. Lisäksi rakentamisessa syn-

tyy paljon jätteitä. (Rodriguez et al. 2011.) 

 

Liikenteen päästöt olivat 13,9 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalanettia Suomessa vuonna 

2009. Tämä on 20 % Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa, noin 90 

%, päästöistä syntyy tieliikenteestä. Liikenteen hiilidioksidipäästöjä on pyritty vähen-

tämään useilla ohjauskeinoilla, mutta tieliikennesektorin kannalta on tärkeää hallita 

myös tienrakentamisen aikana syntyviä päästöjä. ( Hagström et al. 2011, 9.) 

 

Tien- ja radanpidon keskusteluissa on viimeaikoina noussut esille mahdollisuus huomi-

oida hiilidioksidipäästöjen vähentämistä hankinnoissa ja edistää näin kestävän kehityk-

sen periaatteita toimitusketjuissa. Hankintojen suunnittelulla ja toteutuksella on hyvin 

merkittävä rooli tienpidon päästöjen hallinnassa. Hankinnan toteutuksen valvonta on 

avainasemassa varmistamassa, että hankinnan tavoitteet ja määritetyt hankintakriteerit 

tavoitetaan.  Hankinnan tarjouskilpailussa yhdeksi valintakriteeriksi tulisikin asettaa 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. (Ilman et al. 2013.) 

 

Tien rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset edellyttävät monipuolista arviointia. 

Arvioinnissa sovelletaan lakia ympäristövaikutusten arvioinnista aina, kun kyseessä on 

moottori- tai moottoriliikennetie tai yli 10 kilometriä pitkän yhtäjaksoisen neli- tai use-

ampikaistaisen tien rakentamisesta tai kunnostuksesta. (Euroopan komissio 2012.) 

 

Rakennusyritykset ovatkin alkaneet ottaa käyttöönsä ISO 14001 standardin mukaista 

ympäristöjohtamisjärjestelmää hallitakseen ympäristövaikutuksiaan. Rakennusyhtiöt 

myös kokevat julkisuuskuvansa ja ympäristönsuojelutasonsa parantuvan standardin im-

plementoimisen myötä. Standardin avulla lisätään työntekijöiden ympäristötietoisuutta, 
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mutta pääsyy on yleensä markkinakriteereihin vastaaminen. Markkinat muuttuvat ra-

kennusalalla jatkuvasti ja kilpailustrategiaa tulee päivittää sen mukaan. Rakennusyritys-

ten ympäristöjohtamisen tulee yltää myös työmaille. Rakennustyömaat ovat väliaikaisia 

työpaikkoja, joten ISO14001 standardin mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmän pe-

rustaminen edellyttää koulutusta, osaavaa henkilökuntaa ja panostamista sisäiseen tie-

dottamiseen. (Rodriguez et al. 2011.) 

 

Liikenneviraston teettämien tutkimusten mukaan tienrakentamisen merkittävimmät ym-

päristövaikutukset ovat materiaali-intensiivisyys (erityisesti betoni ja teräs), maa- ja 

kallioleikkausmassojen ja rakennusmateriaalien kuljetusetäisyydet sekä teiden korjauk-

set ja parannukset. Myös käytönaikainen energiankulutus on yksi merkittävä tekijä. 

Tiedonpidossa merkittävin energiankulutus aiheutuu valaistuksesta. (Hagström et al. 

2011.) 

 

Rakentamisen aikaisista vaiheista pohjanvahvistus on huomattavasti suurin päästöjen 

aiheuttaja. Tämä johtuu pohjavahvistuksessa käytettävistä materiaaleista. Pohjavahvis-

tuksessa käytetään betonia ja terästä, joilla on korkeat päästökertoimet. Tyypillisten 

rakennusmateriaalien päästökertoimet on koottu taulukkoon 3. (Aulakoski et al. 2014, 

17) 

 

Taulukko 3. Tienrakentamisen materiaalien päästökertoimet (Aulakoski et al. 2014, 17). 

Materiaali Päästökerroin Yksikkö 

Asfalttimassa 36 kgCO2/ asfalttitonni 

Bitumi (5 % bitumipitoisuus) 9 kgCO2/ asfalttitonni 

Murske 2,5 kgCO2/ asfalttitonni 

Massan teko 24,5 kgCO2/ asfalttitonni 

Jalostetut kiviainekset 2,3–2,9 kgCO2/m
3
 (ei sisällä kuljetusta) 

Betonituotteet (K30-K70) 213,5–329,6 kgCO2/m
3
 

Sementti 0,92 kgCO2/kg 

Terästuotteet   

Valurauta 0,81 kgCO2/kg 

Raudoitusteräs 0,91 kgCO2/kg 

Kuumasinkitetty teräs 1,11 kgCO2/kg 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ  

 

Diplomityön tutkimusosa tehtiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteena oli 

ymmärtää kohteen laatua, ominaisuutta ja merkitystä kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineistoa tarkasteltiin valitusta teoreettis-metodologisesta näkökulmasta 

ja kiinnitettiin huomiota vain teoreettisen viitekehyksen kannalta oleellisiin asioihin. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tuotettiin olemassa olevan johtoajatuksen perus-

teella. (Alasuutari 2011, 45–47.) 

 

Laadullisen tutkimuksen teoreettis-metadologiseksi näkökulmaksi tässä diplomityössä 

valittiin abduktiivinen päättely. Abduktiivisen päättelyn mukaan teorian muodostumi-

nen on mahdollista silloin kun havaintojen tekoon liittyy jokin tietty johtoajatus. (Tuomi 

ja Sarajärvi 2009, 97.) Laadullisessa tutkimuksessa käytettiin hyväksi aineiston läpi-

käynnin lisäksi tutkimuksen avainhenkilöiden haastatteluja. Haastattelukysymyksille oli 

annettu abduktiivisen päättelyn mukaisesti tietty aihe. (Tilastokeskus 2015.) 

 

6.1 Lähtökohdat tutkimukselle 

 

Diplomityön laadullisen tutkimuksen johtoajatuksena oli ”ISO 14001 mukainen ympä-

ristöjärjestelmä soveltuu kokonaishintaurakkahankkeiden ympäristöjohtamisjärjestel-

män perustaksi ja sen avulla pystytään hallitsemaan projektin ympäristönäkökohtia ja 

vähentämään kustannuksia”. Johtoajatuksen perusteella diplomityön tutkimusosalle 

muodostettiin taulukossa 4 esitetyt tutkimuskysymykset, joita käytettiin apuna diplomi-

työn tutkimuksen edetessä. 

 

Taulukko 4. Laadullisessa tutkimuksessa käytetyt tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymys Miten tutkitaan 

Projektin ympäristöjohtaminen on toteutettu 

mukaillen ISO 14001 standardia 

Verrataan projektin toteutunutta ympäris-

töjohtamista standardiin 

Ympäristöongelmia olisi ennakoitu parem-

min standardin mukaisella ympäristöjohta-

misjärjestelmällä 

Tutkitaan projektin aikaisia ympäristöon-

gelmia ja niihin varautumista 

Hankkeen tilaaja hyötyisi standardin mukai-

sesta ympäristöjohtamisjärjestelmästä 

Tutkitaan projektin toteuttamisen aikaista 

laatudokumentaatiota ja viestintää 
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Tutkimuskysymykset oli muodostettu laadullisen tutkimuksen teoreettiseksi viitekehyk-

seksi. Tutkimuskysymyksiä hyödynnettiin tutkittaessa ympäristöjohtamisen onnistumis-

ta hankkeessa.  

 

6.2 Tutkimusmateriaali 

 

Diplomityön tutkimusosassa käsitellään E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) nimisen infra-

struktuurirakennushankkeen toteuttamisen aikaisen ympäristöjohtamisen onnistumista. 

Onnistuminen arvioitiin vertaamalla projektin toteutunutta ympäristöjohtamista ISO 

14001 standardin mukaiseen järjestelmään. Laadullinen tutkimus toteutettiin tarkaste-

lemalla projektista tehtyä laatuaineistoa ja haastattelemalla tutkimuksen kannalta avain-

henkilöitä. Tutkimuksessa käytetty projektin laatuaineisto on esitetty taulukossa 5. Yk-

sityiskohtainen käytettyjen laatudokumenttien luettelo on esitetty diplomityön liitteinä. 

Laadullisen tutkimuksen osana haastateltiin Liikenneviraston strategista ympäristöjohta-

jaa, projektin ulkopuolista ympäristökoordinaattia sekä urakoitsijan ympäristöpäällik-

köä. Haastattelukysymykset lähettiin haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi ja haasta-

teltavilla oli mahdollisuus tarkistaa vastaukset, ennen kuin niitä hyödynnettiin diplomi-

työssä. Haastattelumuistiot ovat tämän diplomityön liitteinä. 

 

Taulukko 5. Laadullisessa tutkimuksessa käytetyt projektin laatudokumentit 

Dokumentti Tutkimuksessa hyödynnetty tieto 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelma Seurattavat ympäristövaikutukset 

Urakkaosakohtaiset työselostukset ja urakkaohjelmat Urakoille asetut ympäristövaatimukset 

Ympäristövaikutusten seurantaan tehdyt selvitykset Seurattavat ympäristövaikutukset 

Hankkeen riskienhallinta suunnitelma Hankkeen ympäristöriskit 

Rakennussuunnitelmat Yleistiedot hankkeesta 

Vesien tarkkailuohjelmat Pohja- ja pintavesitarkkailutiedot 

Hankkeen projektisuunnitelma Hankkeen toteuttaminen 

Hankkeen toteutuspäätös  Hankkeen tiedot 

Urakoitsijoiden toiminta- ja laatusuunnitelmat Urakoiden ympäristöjohtaminen 

E18 Haminan ohikulkutie Projektikokoukset 1-44 Projektin viestintä 

Urakoitsijoiden työmaakokoukset Urakkaosien viestintä 

Hankeryhmien muistiot Hankkeen sidosryhmien viestinä 
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7 YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TOTEUTTAMINEN E18 HAMI-

NAN OHIKULKTUTIE (VT7) HANKKEESSA 

 

Diplomityössä tarkasteltava projekti oli noin 180 miljoonan euron arvoinen infrastruk-

tuurirakentamishanke. Hanketta kutsuttiin nimellä E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) ja se 

on osa Suomen tärkeintä Eurooppatietä. E18 tie kulkee Vaalimaalta Turkuun ja se on 

osa niin kutsuttua Pohjolan kolmiota. Kansainvälisen liikenteen kannalta E18-

moottoritie on yksi Suomen tärkeimmistä hankkeista. Haminan ohikulkutie on merkit-

tävä kohta E18 moottoritiehankkeessa, sillä se on huomattava transitoliikenteen reitti. 

(Liikennevirasto 2012.)  

 

E18 tien huonokuntoisin kohta oli ennen projektin toteuttamista Haminan kaupungin 

katuverkon läpi kulkeva reitti. Rakennettu ohitustie sivuuttaa nyt kaupungin, jolloin sen 

keskusta rauhoittui. Projektin toteuttaminen myös sujuvoitti liikennettä ja paransi lii-

kenneturvallisuutta alueella. Lisäksi projektin tarkoituksena on kehittää maankäytön ja 

yhdyskuntarakenteen kehitystä sekä pienentää Haminan keskustan melu- ja päästöhait-

toja sekä parantaa keskustan viihtyvyyttä. (Liikennevirasto 2013.) 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) projekti oli uuden 15,7 km pituisen moottoritien raken-

tamisprojekti. Hankkeeseen kuului moottoritien lisäksi muun muassa siltojen, me-

lusuojauksien ja tieverkon telematiikan rakentamista. Hankkeeseen kuuluneet työt on 

esitetty taulukossa 6.  

 

Taulukko 6. Rakennettavat kohteet E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) projektissa (Liikennevirasto 2013). 

Rakennuskohde Pituus/määrä Yksikkö 

Moottoritie 15,7 km 

Uusi eritasoliittymä 4 kpl 

Parannettava eritasoliittymä 2 kpl 

Rinnakkaistie moottoritielle 6,4 km 

Maantiet ja kadut 9,5 km 

Uudet sillat 34 kpl 

Parannettavat sillat 14 kpl 

Meluesteet 13,6 km 

Pohjavesisuojaukset 3,5 km 

Riista-aita 27,4 km 
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Projekti oli jaettu neljään urakkaosaan. Jokainen urakkaosa toteutettiin erillisenä urak-

kana ja ne oli eroteltu kirjainten A, B, C ja D avulla. Urakkaosien jakautuminen on esi-

tetty kuvassa 6. Urakkaosa D oli telematiikkaurakka, joka toteutettiin urakkaosien A ja 

B alueella, joten sitä ei ole merkitty erikseen karttaan. Tarkempi projektikartta on dip-

lomityön liitteenä. (Matilainen ja Korkeamäki 2014.) 

Kuva 6. E18 Haminan ohikulkutie urakkaosuuksien jako. (Matilainen ja Korkeamäki 2014.) 

 

Urakkaosa C oli jaettu kahteen osaan eli urakkaosaan C1 ja urakkaosaan C2. Hanke oli 

siis kokonaisuudessaan jaettu viiteen osaan: A, B, C1, C2 ja D. Suurin urakkaosa oli A, 

joka oli moottoritien rakentaminen välillä Summa-Kolsila. Urakkaosa A:n urakka-alue 

on merkitty kuvaan 6 punaisella. Urakkaosa A:n arvo oli noin 120 miljoonaa ja sitä ura-

koi YIT Oyj:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) 

Haminan Kehä (jatkossa A-urakoitsija).  Urakkaosa A:n rakentaminen alkoi 16.1.2012 

ja urakka otettiin vastaan 19.11.2014. Välillä Kolsila-Lelu toteutettiin moottoritien ra-

kennusurakkaosa B, joka on merkitty kuvaan 6 vihreällä. Urakkaosa B:n arvo oli noin 

15 miljoonaa euroa. B-osan urakoitsija oli Graniittirakennus Kallio Oy:n ja Ab Tallqvist 

Infra Oy:n muodostama TYL LeLu (jatkossa B-urakoitsija). Urakkaosa B:n rakentami-

nen aloitettiin 27.10.2012 ja se otettiin vastaan 25.8.2014.  
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Urakkaosa C oli jaettu kahteen osaan. Urakkaosa C1:n kattoi Suokalliontien, arvo oli 

noin 2 miljoonaa euroa. Urakkaosa C1 on merkitty kuvaan 6 oranssilla värillä ja mer-

kinnällä ”Suokalliontie”, loput oranssilla merkitystä alueesta kuului urakkaosaan C2.  

Urakoitsijana C1-osassa toimi Kesälahden Maansiirto Oy (jatkossa C1-urakoitsija) ja 

C2-osassa Destia Oy (jatkossa C2-urakoitsija). C1-urakka alkoi 5.5.2014 ja se vastaan-

otettiin 30.10.2014.  Urakkaosa C2 oli 6,7 miljoonan euron arvoinen sisääntuloteiden 

rakennusurakka, joka alkoi 16.2.2015 ja vastaanotettiin 22.10.2015. Urakkaosa D oli 

puolestaan liikenteenhallintaurakka, jonka arvo oli noin 5 miljoonaa euroa. Urakan työt 

alkoivat 29.1.2013 ja urakka otettiin vastaan 16.6.2015. Urakoitsijana toimi VR Track 

Oy (jatkossa D-urakoitsija). Urakoiden tarkemmat työt on esitetty kuvassa 7. (Wester-

mark 2014.) 

 

Kuva 7. E18 Haminan ohikulkutien urakka-osat ja niiden sisältämät työt pääpiirteittäin. 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen toteuttamiselle on asetettu tavoitteita suunnit-

telu- ja rakennusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa on asetettu tavoitteet toteutuneelle 

hankkeelle ja rakennusvaiheessa hankkeen toteuttamiselle. Suunnitteluvaiheen tavoitteet 

liittyvät alueen kehittämiseen, liikenneturvallisuuteen ja liikenteensujuvuuteen, ympä-

ristöön sekä talouteen. Projektin rakentamisen aikaiset tavoitteet on koottu taulukkoon 

7. (Matilainen ja Korkeamäki 2014.) 
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Taulukko 7. Projektin rakentamisen aikaiset tavoitteet 

Taloudellisuus 

Hanke pysyy valtuuden rajoissa.  

Hankeosat ovat järkeviä kokonaisuuksia ja markkinoille sopi-

via 

Hankkeen taloudelliset tunnusluvut ovat reaaliaikaisia ja en-

nuste on luotettava   

Asiakastyytyväisyys 

 

Rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liik-

kujille, asukkaille ja elinkeinoelämälle   

Palautteeseen reagoidaan viipymättä ja niihin suhtaudutaan 

vakavasti  

Asukkaiden ja eri toimijoiden suuntaan ollaan aktiivisia   

Turvallisuus 

 

Liikkuminen hankkeen alueella on turvallista 

Työturvallisuustaso on korkea    

Turvallisuusriskeihin puututaan välittömästi ja ennaltaeh-

käisevästi 

Yhteistyö 

 

Yhteistyö kaikkien osapuolten kesken on sujuvaa, oikeuden-

mukaista ja kannustavaa   

Hanke on kaikille toimijoille liiketaloudellisesti kannattavaa 

Julkisuuskuva 

 

Hankkeesta kerrotaan mediassa positiivisesti ja/tai neutraalisti  

Suunnitteluvaiheessa hankkeen toteutumiselle on asetettu 

myös alueen kehittämiseen, liikenneturvallisuuteen ja liiken-

teen sujuvuuteen, ympäristöön ja taloudellisuuteen liittyviä 

tavoitteita.  

 

Taulukosta 6 havaitaan, että rakentamiselle ei ole asetettu ympäristöllisiä tavoitteita, 

vaikka ympäristö oli huomioitu suunniteltuvaiheen tavoitteissa. Hankkeesta on tehty 

ympäristövaikutusten seurantaohjelma, joka kattaa myös rakentamisen aikaisen seuran-

nan. Lisäksi hankkeen suunnitelmissa ja esityksissä korostetaan ympäristön huomioi-

mista myös rakentamisen aikana. Siltikään projektisuunnitelman tavoitteissa ei ole mai-

nittu ympäristöä. Hankkeen toteuttamaan ympäristöjohtamista tarkastellaan tarkemmin 

diplomityön seuraavissa osassa. 

 

7.1 Hankkeen toteuttamiselle suunniteltu ympäristöjohtaminen 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) projektille oli asetettu ympäristötavoitteet suunnittelu-

vaiheeseen, sillä valmistuvan hankkeen oli tarkoitus vähentää melu-, päästö- ja viihty-

vyyshaittoja alueella. Rakentamisen aikaisiin tavoitteisiin ei ole erikseen listattu ympä-

ristötavoitteita mutta hankkeelle on tehty ympäristövaikutusten seurantaohjelma. (Mati-

lainen ja Korkeamäki 2014.) Hanketta on silti esitelty ”vihreänä rakentamisena” Eu-

rooppatie 18 (E18) hanke-esittelyissä. (Liikennevirasto 2012.) Ympäristövaikutusten 
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seurantaohjelman ja hanke-esittelyjen perusteella voidaan olettaa, että hankkeen toteut-

tamisen aikaisiin ympäristövaikutuksiin on kuitenkin suunniteltu kiinnitettävän huomio-

ta. 

 

Hankkeen toteuttamisen ympäristöjohtamista vaativat tilaaja eli Liikennevirasto ja eri 

sidosryhmät. Myös lainsäädäntö asettaa projektin ympäristönsuojelulle omat vaatimuk-

sensa. Liikennevirasto on ottanut 1.10.2014 käyttöön ympäristötoimilinjan, joka mukai-

lee sopivissa osin ISO 14001 standardia. Liikenneviraston ympäristötoimilinjassa anne-

taan liikenneviraston toiminnalle ympäristöpolitiikka ja yleiset ympäristötavoitteet. Lii-

kenneviraston ympäristötoimilinjassa kerrotaan, että väylänpidon tilaajana se edellyttää 

tuotteilta ja palveluilta korkeaa ympäristölaatua sekä tuotteiden koko elinkaaren aikais-

ten vaikutusten hallintaa. Hankkimansa palvelun tuottajalta Liikennevirasto edellyttää 

ympäristöntoimilinjan mukaista toimintaa, jotta virasto voi vastata oman toimintansa 

ympäristövaikutuksista hankkeen tilaajana. (Vehviläinen ja Metsäpelto 2014, 8.) 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) projektin rakentaminen oli aloitettu loppuvuonna 2011. 

Hankkeen toteuttaminen on saatu päätökseen vuoden 2015 marraskuussa. Hankkeesta 

on 1.10.2014 ollut valmiina noin 88 %, kun Liikenneviraston ympäristötoimilinja on 

otettu käyttöön. (Westermark ja Korkeamäki 2014, 2.) Hankkeen toteuttama ympäristö-

johtaminen ei ole suoraan verrattavissa Liikenneviraston ympäristötoimilinjan vaati-

muksiin. On kuitenkin mielekästä tarkastella ympäristöjohtamisien vastaavuutta Liiken-

neviraston ympäristötoimilinjaan työn kehitysehdotuksia varten. Liikennevirasto tulee 

vaatimaan ympäristötoimilinjansa mukaista toimintaa vastaavanlaisilta hankkeilta tule-

vaisuudessa. 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeelle on tehty tiesuunnitelma vuonna 2008. Tie-

suunnitelman yhteyteen on tehty ympäristövaikutusten seurantaohjelma, jossa on tun-

nistettu hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset ja luotu niille omat seurantaoh-

jelmat. Ympäristövaikutusten seurantaohjelama jakaantuu neljään osaan: tien ja ympä-

ristön seurantaan ennen rakentamista, ympäristöön kohdistuvien haittojen ehkäisy- ja 

lievennystoimenpiteisiin, rakentamisen aikaiseen seurantaan ja ympäristöseurantaan 

hankkeen valmistumisen jälkeen. (Fraktman et al. 2008, 2.) 
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Tiesuunnitelman avulla hankkeen urakkaosille oli tehty rakennussuunnitelmat. Raken-

nussuunnitelmissa oli huomioitu rakentamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, jotka 

oli suunnitteluvaiheessa nostettu tärkeiksi. (Janhunen et al. 2011, 2.) Projektin toteutta-

misen aikaista laadunvalvontaa varten tilaaja oli tehnyt projektisuunnitelman. Urakoisi-

jat olivat tehneet omia töitään varten urakkakohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat. Urakoit-

sijan laadunvalvomista varten tilaaja oli tehnyt vielä valvontasuunnitelman. Näiden do-

kumenttien avulla on selvitetty hankkeen rakentamisvaiheelle suunniteltu ympäristöjoh-

taminen. Projektin toteuttamisen aikaiseen ympäristöjohtamiseen vaikuttavat dokumen-

tit ja niiden suhteet on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Ympäristöjohtamisen toteuttamiseen vaikuttavat dokumentit ja niiden suhteet. 

 

Kuvassa 8 on esitetty dokumentteja, joita diplomityössä on käytetty selvittämään pro-

jektin toteuttamiselle suunniteltu ympäristöjohtamista ja sen toteutumista. Tilaajalta 

tuleviin dokumentteihin vaikuttivat tilaajan silloiset ympäristöperiaatteet, jotka nyt tuli-

sivat ympäristötoimilinjasta. Lisäksi vallitseva lainsäädäntö ja projektin suunnitteluvai-

heessa tehdyt huomiot antoivat vaikutteita toteuttamisen aikaisille dokumenteille. 
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7.1.1 Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen työselostuksen on tehnyt hankkeen suunnitte-

luryhmä Sito Oy, Ramboll Finland Oy ja Pöyry Finland Oy. Työselostuksessa kerrottiin 

muun muassa lähtötietoja, jotka vaikuttavat rakentamiseen, kuten hankkeen ympäristön 

tila. Työselostuksessa korostettiin, että hankkeelle oli tehty pohjavesialueiden ja pilaan-

tuneiden maiden tutkimukset. Tiesuunnitelmaa varten tehtyjen tutkimusten perusteella 

hankkeelle ja sen eri urakkaosille on annettu ohjeita työn suorittamiseen. Työselostus on 

tehty erikseen jokaiselle urakkaosalle ja ne käsitellään myöhemmin. (Janhunen et al. 

2011, 26.) 

 

Tiesuunnitelman liitteeksi tehty ympäristövaikutusten seurantaohjelma toimi pohjana 

ympäristöjohtamiselle rakentamisen aikana, sillä siinä oli annettu seurantaohjelma ra-

kentamisen aikana huomioitaville ympäristönäkökohdille. Ympäristövaikutusten seu-

rantasuunnitelmassa oli nostettu seurattavaksi: ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, melu, 

pohja- ja pintavedet, maisema, luonto, liikenne sekä ilmanlaatu Husulan tunnelissa. Il-

manlaadun seuranta Husulan tunnelissa koski vain A-osaa, jonne tunneli rakennettiin. 

Rakentamisen aikainen ympäristövaikutusten seuranta oli suunniteltu jokaiselle ympä-

ristönäkökohdalle erikseen. Rakentamisen aikana tuli ohjelman mukaan edellä maini-

tuista ympäristövaikutuksista seurata erityisesti melua, pohja- ja pintavesiä sekä luon-

toa. (Fraktman et al. 2008, 4.) 

 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelman ympäristövaikutuksille oli tehty lisäselvitykset 

ennen hankkeen rakentamisen aloitusta. Selvitykset oli käsitelty hankkeen ainoassa ym-

päristöpalaverissa yhdessä tilaajan, ympäristöviranomaisen ja A-urakoitsijan kanssa. 

Ympäristöpalaverissa oli myös annettu ohjeet ympäristövaikutusten huomioimiselle 

rakentamisen aikana. Tehdyt selvitykset ja kokouksen havainnot on koottu taulukkoon 

8. (Korkeamäki H. 2012.) 

 

 

 

 



41 

 

Taulukko 8. Ympäristövaikutuksen seurantaohjelman vaatimat selvitykset ja niistä havaitut toimenpiteet 

hankkeen rakentamisen ajalle. (Korkeamäki H. 2012.) 

Ympäris-

tönäkökohta 

Selvitys Ympäristöpalaverin 

kommentit 

Rakentamisessa huomioita-

via asioita 

Melu Melumittauk-

set ja melumit-

tauskortit 

Rakentamistyön jäl-

keinen mittaus pidet-

tävä ajoissa  

Melua aiheuttavat työvaiheet 

suoritettava lintujen pesimä-

kauden 1.4–31.7 ulkopuolella  

Liito-oravat Aluekohtainen Ei hankkeen kannalta 

rajoittavia tekijöitä 

Liito-orava tarkkailua raken-

tamisen ajan suoritettava 

Lepakot Purettavista 

kiinteistöistä 

Ei havaintoja Ei huomioitavaa 

Ilman päästöt 

Husulan tun-

nelissa 

Ilmatieteenlai-

tos 

WHO:n raja-arvot 

eivät ylity laskenta-

mallin tekemän selvi-

tyksen mukaan 

Husulan tunnelin länsipään 

talon olosuhteet huononevat 

eniten. Ei mainintaa tarkkai-

lusta 

Natura 2000 Ei selvityksiä Herkimmät lintulajit 

pesivät yli 0,5 km 

päässä 

Ei mainintoja 

Pintavedet 

(Vehkajoki) 

Vuollejo-

kisimpukat 

Ei havaintoja Lupa vesistörakentamiselle, 

edellyttää pintavesimittauksia 

Vehkajoessa rakentamisen 

ajan 

Idänkirsiko-

rennot 

Havaittu liito-

oravatarkas-

tuksen yhtey-

dessä 

Selvitykset jääkö li-

sääntymislammikko 

urakan alle 

Vaatii uuden lammikon raken-

tamisen 

Museoviras-

ton arkeolo-

giset kohteet 

Selvitys han-

kealueella 

Ei havaintoja Ei toimenpiteitä 

Pesivä hauk-

kalintu 

Lelun alueella 

(urakkaosa B) 

Puustonpoiston aika-

taulutus 

Puustonpoisto aikataulutettu, 

siten, että se ei haittaa haukan 

pesimistä. 

 

Taulukon 8 mukaan rakentamisen aikana tuli kiinnittää huomioita erityisesti melua ai-

heuttaviin työvaiheisiin, pintavesien tarkkailuun Vehkajoessa, idänkirsikorentojen tark-

kailuun sekä lintujen pesinnän aikaisten töiden välttämiseen.  

 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelman ja taulukossa 8 esitettyjen selvitysten mukaan 

monet ympäristövaikutukset, kuten ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, maisema, luonto, 

liikenne ja ilman laatu Husulan tunnelissa, oli otettu huomioon rakennussuunnitelmaa 

tehtäessä. Näitä tuli seurata rakentamisena aikana vain tarvittaessa. Rakentamisen aika-

na tuli sen sijaan seurata erityisesti vesistöjä, sillä niiden tilan oli mahdollista muuttua 

radikaalisti rakentamisesta johtuvista syistä. (Fraktman et al. 2008, 4.) 
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Ympäristövaikutusten seurantaohjelmaan oli tehty päivitys vesistöseurannan osalta 

vuonna 2011. Päivitys koski tarkempia pohjavesien tarkkailuja. Tarkkailun havaintoja 

oli tarkoitus hyödyntää rakentamisen aikaisessa pohjavesien hallinnassa. Seurannasta 

saatavien johtopäätösten tuli olla reaaliaikaisia ja tarvittaessa seurantaa olisi pystytty 

muuttamaan perustellun tarpeen mukaan. (Hukkanen 2011.) 

 

Liikenneviraston omaan ympäristöseurantaan kuului vuosittainen ympäristöraportti, jota 

jokaisen urakkaosan tuli täydentää. Ympäristöraportti sisälsi vuosittain hankkeessa käy-

tetyn maa- ja kiviainesmateriaalin sekä teollisuuden sivutuotteiden määrän. Raporttiin 

kirjattiin myös syntyneet ongelmajätteet sekä rakenteissa käytetyn puun määrä. Muita 

tietoja projekteilta liikennevirasto ei vielä kerännyt, mutta ympäristötoimintaa ollaan 

parhaillaan kehittämässä. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, että esimerkiksi ympäris-

tövahinkoja ruvetaan tilastoimaan ja hankkeille ruvetaan tekemään ympäristötarkastuk-

sia. Lisäksi tulevaisuudessa hankkeiden energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ruve-

taan mahdollisesti seuraamaan. (Säämänen 2015.) 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen toteuttamispäätöksen vaikutus ja jälkiarvioin-

ti kohdassa on mainittu, että hankkeesta oli laadittu ympäristövaikutusten seuranta ja 

sen edellyttämistä toimista tullaan tekemään Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 

(ELY) toimesta jälkiarviointi. Lisäksi kohdassa kerrottiin, että tilaaja oli velvollinen 

suorittamaan koko hankekokonaisuudella rakentamisen aikaista ympäristöseurantaa, 

josta tuli laatia erikseen raportit. Tämä seuranta piti sisällään muun muassa vesistö- ja 

pohjavesinäytteenottoa. (Ruohonen ja Westermark 2014.) 

 

7.1.2 Urakkaosien ympäristövaatimukset 

 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelman mukaan rakentamisen aikainen ympäristöjoh-

taminen kuului urakoitsijoille. Seurannassa ympäristönäkökohdille oli annettu erikseen 

ohjeet siitä, miten niitä tuli rakentamisen aikana seurata. Projektijohto oli myös tarken-

tanut sopimuksien ohjeita ympäristövaikutuksille tehtyjen selvitysten perusteella. Urak-

kaosuuksille oli tehty omat urakkaohjelmat (ennen vuotta 2014 sopimuskohtaiset urak-

kavaatimukset SKU), joissa rakentamisen aikaisille ympäristövaikutuksille oli annettu 
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seuranta- tai lieventämisohjeet. Tilaaja kertoi urakkasopimuksissa, että urakoitsijoiden 

tuli noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla myönnettyjä lupa- ja ilmoi-

tuspäätöksiä. Liikennevirasto kertoi urakkaohjelmissaan pyrkivänsä maa- ja kallioleik-

kausmassojen suhteen korkeaan uudelleen käyttöasteeseen koko hankkeessa.  Raken-

nustoiminnassa syntyvät jätteet, kuten teräs, puu, betoni, asfaltti ja sekajäte tuli urakoit-

sijoiden lajitella oikein. Maa-ainesta läjittäessä tuli huomioida, että kantoja ei saanut 

viedä läjitykseen. (Liikennevirasto 2014a, 32.) 

 

Urakkaohjelma velvoitti urakoitsijoita esittämään rakentamiseen liittyvät ympäris-

tönäkökohdat ja –vaikutukset urakkakohtaisissa toiminta- ja laatusuunnitelmissa sekä 

tarpeen vaatiessa erillisissä suunnitelmissa. Toiminta- ja laatusuunnitelmissa urakoitsi-

joiden tuli esittää periaatteet projektin ympäristönsuojelulle sekä rakentamiselle asetetut 

ympäristötavoitteet. Suunnitelmat tuli toimittaa tilaajalle tarkastettavaksi ennen urakka-

sopimuksen voimaan tuloa. Työvaiheiden ja rakenneosien ympäristönäkökohdat tuli 

huomioida työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa. Suunnitelmissa tuli esittää 

keinot ympäristötavoitteisiin pääsylle ja ympäristöasioiden seurannalle. (Liikenneviras-

to 2014a, 32.)  

 

Urakkaohjelma oli asettanut vaatimukset urakoitsijoiden ympäristötoimille hankkeen 

toteuttamisen aikana. Urakkaosat olivat laatuvastuu-urakoita, jolloin tilaajan valvojien 

tuli tarkistaa urakoitsijoiden suunnitelmat, valvova töiden toteuttamista ja tarkastella 

lopputuotteen laadukkuutta. Urakkasopimuksen vaikutus urakoitsijoiden toimintaan on 

esitetty kuvassa 9.  
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Kuva 9. Urakkaohjelman vaikutus muihin dokumentteihin ja urakoisijan toimintaan rakentamisen aikana 

 

Kuten kuvassa 9 on esitetty, urakkaohjelma tai sopimuskohtaiset urakkaehdot antoivat 

urakkakohtaiset ympäristövaatimukset, jotka urakoisijan tuli huomioida tekemissään 

toiminta- ja laatusuunnitelmissa. Urakkaohjelmissa saattoi olla liitteitä kyseisen urakan 

ympäristönäkökohtiin liittyen, kuten esimerkiksi urakkaosa A:n vesistöselvitys tai urak-

kaosa B:n liito-oravaselvitys. Urakoitsijat kertoivat, että toiminta- ja laatusuunnitelmien 

ympäristöasioiden huomioimiseen oli vaikuttanut pääurakoitsijoiden yritysten ympäris-

töjohtamisen käytäntö ja erityisesti yrityksillä voimassa ollut ISO 14001 ympäristöjär-

jestelmän sertifikaatti.  

 

Työvaiheiden ympäristöasiat tuli tarkastella työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitel-

missa ja kerrata työntekijöille työvaiheiden aloituspalavereissa. Näin varmistettiin, että 

kaikilla työntekijöillä oli tiedossa kyseisen työvaiheen ympäristönsuojeluasiat. Töiden 

toteuttamisen ja laatusuunnitelmien ympäristötoiminta oli urakoitsijoiden työnjohdon 

vastuulla. (Liikennevirasto 2014a.) 

 

Urakkaohjelmissa oli ohjeistettu vaarallisten aineiden käyttöä sekä jätteiden käsittelyä. 

Vaarallisten aineiden varalta tuli noudattaa varotoimenpiteitä, jotta haitallisia aineita ei 

pääsisi leviämään suoraan maaperään tai pohja- ja pintavesiin. Varotoimenpiteiksi suo-



45 

 

siteltiin imeytysturvetta ja tarvittaessa valuma- ja pumppausvesien selkeytystä. Haitalli-

siksi aineiksi laskettiin öljyt, polttoaineet, bitumiliuokset, liuottimet ja haitalliset lisäai-

neet. (Liikennevirasto 2014a, 33.) 

 

Urakoitsijoiden tuli kerätä jätteet kuljetusastioihin ja toimittaa kunnan ympäristöviran-

omaisen osoittamaan paikkaan. Vuonna 2014 tehdyissä C1 ja C2 urakkaosien urakkaso-

pimuksissa oli annettu lisävaatimuksia hankkeen ulkopuolelle kuljetettavien jätteiden 

siirtoasiakirjojen suhteen (Jätelaki 646/2011 8 §.) Jätelain mukaan tällaisia jätteitä olivat 

esimerkiksi purkujätteet, pilaantuneet ja ylimääräiset maa-ainekset sekä hiekan- ja ras-

vanerotuskaivojen lietteet. Pilaantumattoman maan läjittämisestä suunnitelmissa hyväk-

sytyille läjitysalueille ei tarvinnut tehdä siirtoasiakirjoja. Urakoisijan oli luovutettava 

siirtoasiakirjat tilaajalle urakan loputtua. Yleisten ympäristönsuojelumääräysten lisäksi 

eri urakkaosille oli annettu omat vaatimukset, jotka on esitetty taulukossa 9. (Liikenne-

virasto 2014b). 

 

Taulukko 9. Urakkasopimuksissa esitetyt ympäristömääräykset urakkaosien mukaan.  

Urakkaosa Urakkasopimuksessa huomioitu ympäristönäkökohta 

A, B, D Työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on rikitöntä (<0,005 p- %), käy-

tettävä hydraulisöljy on biohajoavaa 

A Ympäristövaikutusten seurantaohjelman ja vesistösillan luvan rajoitukset  

tuli huomioida rakentamisessa 

A, D Urakka-alue sivuaa Natura-aluetta. 

A, B, C2 Tiemerkintätöissä on käytettävä liuotteetonta tie-merkintämaalia. 

A, B, C2 Purettava päällyste on hyötykäytettävä ensi-sijaisesti hankkeen rakenteis-

sa. Mikäli sitä halutaan välivarastoida, on välivarastoijalla oltava väliva-

rastoinnista ympäristöviranomaisen lupa. 

C2 Pilaantuneista maista tulee ilmoittaa tilaajalle 

B Urakoitsijan tulee huomioida toimissaan liito-orava tarkistuksessa tehdyt 

havainnot. 

D Urakkaan laadittaviin työvaihekohtaisiin ja rakenneosan laatusuunnitel-

miin on liitettävä ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt 

toiminnoittain. 

C1 Urakoitsijan tulee laatia jätteiden käsittelystä ympäristöraportti ja 

ympäristölle vaarallisista aineista sekä ongelmajätteistä selvitys, joka 

kattaa loppu-/uudelleen käytön tai käsittelyn asianomaisessa käsittelylai-

toksessa. Lisäksi urakoitsijan tulee seurata työmaan materiaalivirtoja ja 

raportoida näistä tilaajalle  

C1 Sillan korjauksesta syntyvät purku- ja hiekkapuhallusjätteet sekä 

ruisku-betoni- ja pinnoitusroiskeet on kerättävä kokonaisuudessaan 

talteen. 
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7.2 Hankkeen toteutunut ympäristöjohtaminen 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen rakentamisen aikaisen ympäristöjohtamisen 

toteutuminen on kerrottu tässä osassa. Toteutunut ympäristöjohtaminen on jaettu ura-

koitsijoiden toteuttamaan ympäristöjohtamiseen, projektijohdon toteuttamaan ympäris-

töjohtamiseen sekä ympäristöjohtamisen raportointiin ja viestintään hankkeen rakenta-

mien aikana. 

 

7.2.1 Urakoitsijoiden toteuttama ympäristöjohtaminen 

 

Urakoitsijoiden toteuttamaa ympäristöjohtamista tarkasteltaessa on käytetty taulukossa 

10 esitettyjä dokumentteja. Dokumentit ovat julkisia ja ne on haettu hankkeen datatieto-

pankista, jonne urakoisijat ja projektijohto olivat päivittäneet dokumentteja koko hank-

keen toteuttamisen ajan. 

 

Taulukko 10. Urakoitsijoiden laatudokumentit ja miten niitä on hyödynnetty projektin ympäristöjohtami-

sen tarkkailussa. 

Dokumentti Mitä tarkastetaan 

Toiminta- ja laatusuunnitelma Ympäristövaatimukset toiminnalle 

Urakkaohjelma/sopimuskohtaiset urak-

kaehdot 

Ympäristövaatimukset toiminta- ja laatu-

suunnitelmalle 

Työvaihekohtaiset toiminta- ja laatu-

suunnitelmat 

Ympäristövaatimukset työvaiheille 

Riskikartoitukset Ympäristöön liittyvät riskit 

Poikkeamaraportit Ympäristöpoikkeamat 

Kuukausiraportit (Työmaakokoukset ja 

mahdolliset muut kokoukset) 

Sisäinen ympäristöviestintä 

Perehdytysmateriaali Tiedon leviäminen ja koulutus 

Tiedotteet Ulkoinen ympäristöviestintä 

Ympäristökansiot ISO 14001 mukaisten ympäristönäkö-

kohtien huomiointi  

Ympäristöraportit Liikenneviraston keräämät ympäristötie-

dot hankkeilta 

 

Urakoitsijan toteuttaman ympäristöjohtamisen tutkiminen aloitettiin urakkakohtaisista 

toiminta- ja laatusuunnitelmista. Urakoitsijat, B-urakoitsijaa lukuun ottamatta, ilmoitta-

vat, että urakkakohtaiset toiminta- ja laatusuunnitelmat toimivat urakkaosuuksien ympä-

ristösuunnitelmana. B-urakoisija oli tehnyt erillisen ympäristösuunnitelman. 
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Urakkaosa A 

 

Urakkaosa A:n urakoitsija oli TYL Haminan kehä, jonka muodostivat Kesälahden 

Maansiirto Oy ja YIT Oy. Työyhteenliittymän molemmat yritykset kertoivat, että heillä 

oli käytössä hankkeen rakentamisena aikana ISO 14001 standardi. (Sutinen 2012.) 

Standardin kerrotaan kattavan koko yritysten toiminnan, jolloin sen tulee kattaa myös 

yrityksen toteuttamat projektit. YIT otti ISO 14001 standardin käyttöön urakan raken-

tamisen aikana (YIT 2015). A-urakoisija kertoi, että ympäristösuunnittelun taso ja laa-

juus oli määritetty työyhteenliittymän osakasyritysten käytäntöihin perustuen ja se otti 

huomioon tilaajan urakalle vaatimukset. A-urakoitsija edellytti alihankkijoiltansa ympä-

ristötekijöiden huomioonottamista. Ympäristönsuojelun kannalta keskeiset asiat olivat 

urakoitsijan mukaan kirjattu työvaihekohtaisiin työ- ja laatusuunnitelmiin sekä teknisiin 

työsuunnitelmiin. (Sutinen 2012.) 

 

A-urakoitsija kertoi työ- ja laatusuunnitelmassaan, että työnjohto seurasi ympäristöasi-

oiden toteutumista rakennustyömaalla viikoittaisten maan- ja vesistörakentamisen tur-

vallisuusmittausten (MVR-mittausten) avulla. Havaituista puutteista kerrottiin tiedotet-

tavan vastaavaa työnjohtoa ja tarvittaessa korjaustoimenpiteistä sovittiin yhdessä tilaa-

jan kanssa. Merkittävistä poikkeamista urakoitsija kertoi tekevänsä poikkeamaraportin 

tilaajalle. Lisäksi koneille ja laitteille tehtiin vastaanotto- ja käyttötarkastukset, joissa 

tarkistettiin myös mahdolliset öljyvuodot. Ympäristöasioista muistutettiin urakan toimi-

joita työtyövaiheiden aloituspalavereissa, työmaakokouksissa ja viikkopalavereissa. 

Ympäristöasioiden jalkauttamisesta työntekijöille ja vaatimusten noudattamisen seuran-

nasta olivat vastuussa työnjohtajat. (Sutinen 2012.) 

 

A-urakoisija oli koonnut urakan turvallisuussuunnitelman, tunnelityömaan turvallisuus-

suunnitelman ja louhinta- ja räjäytystyön laatusuunnitelman. Turvallisuussuunnitelmissa 

ei ollut mainittu erikseen ympäristöriskejä, mutta louhinta- ja räjäytystyönlaatu suunni-

telma käsitteli työvaiheiden ympäristöasioita.. (Mattinen 2012.)  

 

A-urakoisijan perehdytyksessä kerrottiin jätehuollosta ja hyödynnettävien jätteiden, 

kuten teräksen, puun ja pahvin kierrättämisestä. Perehdytyksen ympäristöasioissa huo-
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mioitiin myös työmaan yleinen siisteys, jäteöljyjen ja kemikaalien asianmukaiset käsit-

telyt sekä ympäristövahingosta ilmoittaminen. Perehdytyksessä kehotettiin tekemään 

työkoneiden huollot samoissa kohteissa, jolloin huolloista aiheutunut mahdollinen saas-

tuminen jäisi pienemmälle alueelle ja tarvittavat pelastusvälineet olisivat lähellä. Pereh-

dytysmateriaalissa korostettiin, että urakan merkittävin ympäristövaikutus on pohjavesi. 

(Mattinen 2013.) A-urakoisija kertoi haastattelussa, että muita projektissa huomioituja 

ympäristövaikutuksia olivat ajomatkojen optimoinnit, puutavaran kierrätys ja Natura-

alueen suojaaminen. (Mattinen 2015.) 

 

Urakkaosa B 

 

TYL LeLun eli B-urakoitsijan muodostivat Graniittirakennus Kallio Oy (GRK) ja Ab 

Tallqvist Infra Oy. B-osan urakoitsijoista urakkaosan toteuttamisen aikana GRK:lla oli 

käytössä ISO 14001 sertifikaatti ja Ab Tallqvist infra Oy oli hankkimassa sitä. (GRK 

2015 ja Ab Tallqvist oy 2015.) GRK vastasi kaikista urakan laatudokumenteista sekä 

rakentamisen laadusta (Hokkanen 2012.)   

 

B-urakoisijan urakan ympäristöasiat oli kerrottu erillisessä ympäristösuunnitelmassa, 

joka toimi myös ympäristönsuojelun ohjeena koko urakan toteuttamisen ajan. Ympäris-

tösuunnitelmassa oli esitetty urakan oletetut ympäristövaikutukset sekä ympäristömää-

räykset, joita urakoitsijan tuli noudattaa urakassaan. Suunnitelmassa oli eritelty urak-

kaympäristön vaikutus rakentamiseen sekä rakentamisen vaikutus urakka-alueen ympä-

ristöön. Lisäksi ympäristösuunnitelmassa oli arvioitu todennäköisimmät ympäristöriskit 

ja kerrottu energiaa ja ympäristöä säästävät menettelyt. Suunnitelma antoi myös seuran-

ta-, tiedonkulku- ja raportointiohjeet urakkaosalle. (TYL LeLu 2012, 3.) 

 

B-urakoitsijan kertoi urakan merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi suojeltavat luon-

non arvot sekä urakka-alueen ympäristön. Luontoarvoja urakassa olivat liito-orava-

alueet sekä suojeltavat puut. Rakentamisesta aiheutuvista ympäristövaikutuksista mer-

kittävimmät oli nostettu omiksi kohdikseen ympäristösuunnitelmassa ja niiden huomi-

oimiselle oli tehty erilliset toimintaohjeet rakentamisen ajalle. Toimintaohjeet oli annet-

tu melulle, tärinälle, pölylle, poltto- ja voiteluaineille, kemikaalien käytölle sekä ongel-

majätteille, sosiaalitilojen jätteille ja rakennusjätteille. (TYL LeLu 2012, 4.) 
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B-urakoisijan perehdytyksessä korostettiin, että rakentamisena aikana tulisi huomioida 

työmaa-alueella esiintyviä suojeltuja lajeja kuten liito-oravia. Lisäksi kerrottiin, että 

suojeltuja puita ei saisi kaataa työmaa-alueen ulkopuolta ja annettiin ympäristövahin-

gosta ilmoittamisohjeet. (Lehtinen 2014.) 

 

Urakkaosa C1 

 

C1-urakoisija kertoi työ- ja laatusuunnitelmansa ympäristönsuojelukohdassa, että ura-

kassa noudatettiin kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä sekä ura-

kan ympäristölupien ehtoja. C1-urakoitsija kertoi, että urakkaosan ympäristösuunnite-

luun oli vaikuttanut pääurakoisijan yrityksellä käytössä oleva ISO 14001 ympäristöjoh-

tamisen sertifikaatti. Ympäristönsuojelun kannalta merkittävät asiat kerrottiin löytyvän 

työvaihekohtaisista työ- ja laatusuunnitelmista. Urakoitsija kertoi edellyttävänsä aliura-

koitsijoiltaan suunnitelmien mukaisten ympäristöasioiden huomioimista töissään. (Suti-

nen 2014, 14.) 

 

Ympäristöasioiden seuraaminen ja tarkastus tapahtui C1-urakoisijan mukaan viikoittai-

silla MVR-mittauksilla, joiden tuloksista raportoitiin työnjohdolle. Tarvittaessa poik-

keamista tuli tehdä poikkeamaraportit. Työkoneille tehtiin vastaanotto- ja käyttötarkas-

tukset ja työntekijät perehdytettiin ympäristöasioihin ennen työn aloittamista. Urakan 

toiminta- ja laatusuunnitelmassa kerrottiin ympäristövahingosta ilmoittamismenettelyt 

ja ympäristöasioista vastuussa olevat henkilöt. (Sutinen 2014, 14.) Vastoin urakoitsijan 

kertomusta perehdytysmateriaalia ei löytynyt urakoisijan laatuaineistosta, joten sitä ei 

voitu tarkastella. 

 

Urakkaosa C2 

 

C2-urakoitsija kertoi toiminta- ja laatusuunnitelmassaan, että urakoitsijan laaduntuotto-

kyvyn vakuutena oli urakan toteuttamisen aikana voimassa ollut ISO 9001 ja ISO 14001 

laatu- ja ympäristösertifikaatit. Urakoitsija kertoi, että ympäristöasiat tuli toteuttaa ura-

kassa ISO 14001 standardin mukaisesti ja ympäristösuunnitelmana toimi urakan toimin-
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ta- ja laatusuunnitelma.  Toiminta- ja laatusuunnitelman avulla urakoisija pyrki enna-

koimaan ja torjumaan mahdolliset ongelma ja riskit. (Kultanen 2015.) 

 

C2-urakoisija kertoi urakan rakentamisen merkittävimmiksi ympäristönäkökohdiksi 

polttoaineiden ja energian kulutuksen, luonnonvarojen käytön, ekotehokkuuden, toi-

minnan ympäristöturvallisuuden, työmaiden siisteyden ja järjestyksen sekä lähiympäris-

tön ja pohjaveden huomioon ottamisen. Rakentamisen ympäristöriskit oli käsitelty eril-

lisessä riskienhallintasuunnitelmassa. Urakoisija kertoi projektin suunnitelmien lähtö-

kohtana olevan vaatimusten mukaiseen lopputuotteeseen pääseminen annetussa aikatau-

lussa ympäristö- turvallisuusriskit huomioiden. Merkittäviksi ympäristönsuojelutoimiksi 

rakentamisen aikana suunnitelmassa oli nostettu louhintatyön katselmukset ja tä-

rinäsuojaukset, ympäristölupa-asiat sekä henkilöstön perehdytykset. Työvaiheisiin liit-

tyvät ympäristönäkökohdat ja niitä varten tehdyt toimenpiteet oli yksilöity tarkemmin 

ennen työvaiheiden aloittamista laadituissa työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitel-

missa. (Kultanen 2015.) 

 

C2-urakoitsijan ympäristösuunnitelma oli tehty vuonna 2015 eli Liikenneviraston ym-

päristötoimilinjan uudistuksen jälkeen. Urakkaosassa oli tehty vaatimusten mukaisesti 

erillinen jätehuoltosuunnitelma. Jätehuoltosuunnitelmassa oli annettu ohjeet hyödynnet-

täville, loppusijoitettaville ja vaarallisille jätteille. Suunnitelmassa kerrottiin, että jätteet 

lajiteltiin ja toimitettiin käsittelyyn tai kierrätykseen mahdollisuuksien mukaan. Raken-

nusjätteistä betoni, kyllästämätön puu, metalli sekä maa- ja kiviainekset pyrittiin hyö-

dyntämään urakassa. Urakoisijan jätehuollon kirjapito on esitetty taulukossa 11. Vaaral-

lisia jätteitä ei jätehuollon kirjanpidon mukaan syntynyt urakassa ollenkaan. (Linnasalo-

Aho 2015.) 
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Taulukko 11. C2-urakoisijan jätehuoltosuunnitelma ja kirjanpito (Linnasalo-Aho 2015.) 

Jäteryhmä Jätejae Toimenpide Toteuma [t] 

Uudelleen työmaalla 

käytettävä 

Puhdas maa- ja ki-

viaines 

Meluvalli, kevyen liiken-

teenväylä 

40 000,00 

Hyödynnettävä käsit-

telyyn toimitettava 

jäte 

Betoni- ja tiilijäte Pulverointi 106,00  

Puujäte Toimitus Kymenlaakson 

jäte Oy:lle 

6,77 

Metallijäte Toimitus Uninovalle 1,0 

Purettu asfaltti Toimitus Haminan sata-

maan 

7820,00 

Loppusijoitettava jäte Maakaatopaikalle toi-

mitettava maa-aines 

Ruissalon ja Tarmolan  

maakaatopaikat 

80 000,00 

Sekajäte Toimitus Kymenlaakson-

jäte Oy:lle 

9,00 

 

Urakkaosa C2:n toiminta- ja laatusuunnitelmassa ympäristövaikutukset ja niiden eteen 

tehtävä ehkäisevä toiminta oli nostettu omaksi kohdakseen (Kultanen 2015). Myös ura-

koitsijan perehdytyksessä oli huomioitu käytännön toimenpiteet, joilla urakoitsija pyrki 

pääsemään ympäristötavoitteisiinsa. Perehdytysmateriaalissa ympäristöasiat oli jaettu 

siisteyteen ja järjestykseen, jätehuoltoon, kemikaaliturvallisuuteen sekä ympäristöva-

hingosta ilmoittamiseen. Varastointi oletettiin tehtävän siististi ja ylimääräisen materiaa-

lin varastoinnista oli ilmoitettava tilaajalle. Vaarallisten jätteiden lajittelua ja lupien 

hankintaa oli korostettu. Myös kemikaalien käyttö, säilytys ja lainsäädäntö oli mainittu 

perehdytysmateriaalissa. (Linnasalo-Aho 2015.) Urakan merkittävimmät ympäristövai-

kutukset oli kerrottu taulukossa 12. 

 

Taulukko 12. Ympäristövaikutukset ja ehkäisevä toiminta C2 urakkaosassa (Kultanen 2015). 

Ympäristövaikutus Ehkäisevä toiminta 

Pöly-, melu- ja tärinähaitat Teiden pinnoitus, teiden kastelu 

Luonnonvarojen kulutus Hyödynnetään käyttökelpoiset materiaa-

lit tehokkaasti. 

Polttoaineiden ja energian kulutus Pyritään tehokkaaseen logistiikkaan  

Jätteiden syntyminen Minimoidaan jätteiden syntyminen, kier-

rätetään materiaalit ja raportoidaan hyö-

tykäytöstä 

Kemiakaalien käyttö Huomioidaan lainsäädäntö, keskitetään 

kemikaalien hankinta. 

Toimipaikkojen/ projektien siisteys ja jär-

jestys 

Seurataan viikoittain tehtävissä työmaa-

tarkastuksissa 
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Urakkaosa D 

 

D-urakan sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa tilaaja oli veloittanut, urakoitsijaa noudat-

tamaan kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä. Tilaaja velvoitti ura-

koisijaa erityisesti huomiomaan rakentamisen aikana, että urakka-alue sivuaa Natura 

2000-aluetta. D-urakoisija kertoi toiminta- ja laatusuunnitelmassaan, että ympäristöasi-

oissa noudatetaan tilaajan vaatimuksia ja VR Trackin ISO 14001 sertifioitua ympäristö-

järjestelmää. (Ahtola ja Nyrhinen 2013a.) Kuitenkaan toiminta- ja laatusuunnitelmassa 

ei ollut mainintoja ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Myöskään työvaihekohtaisiin toi-

minta- ja laatusuunnitelmiin tai perehdytysmateriaaliin ei ollut eritelty ympäristöasioita.  

(Ahtola ja Nyrhinen 2013b.) 

 

7.2.2 Projektijohdon toteuttama ympäristöjohtaminen 

 

Projektijohdon tehtävät projektissa oli jaettu tilaajan ja hankintapalvelukonsultin kes-

ken. Tilaaja vastasi projektin toimintaedellytysten varmistamisesta ja hankintapalvelu-

konsultti rakennustöiden, taloudellisen tilan ja rakennussuunnitelmien muutosten seu-

rannasta, käsittelystä ja tarkastuksesta. Konsultin tehtävänä oli valvoa sekä teknisten 

vaatimusten noudattamista että tarkkailla laatua ja kolmansien osapuolien oikeuksia. 

Konsultti myös viesti hankkeesta yhdessä urakoitsijan kanssa. (Westermark ja Korkea-

mäki 2011.) Diplomityössä ”tilaajana” tarkoitetaan liikenneviraston edustamaa tilaajaa 

ja tämän palkkaamaa konsulttia, sillä konsultti toimi myös tilaajan edustajana. 

 

Urakoiden laadunvarmistusta tarkasteltiin seuraamalla urakoitsijoiden toimintaa sekä 

laatudokumentteja ennen rakentamista, rakentamisen aikana sekä rakentamisen jälkeen. 

Tilaajan projektisuunnitelmassa kerrottiin, että erityistä huomiota tultaisiin kiinnittä-

mään urakoiden ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseen. Tarvittaessa 

urakoitsijoita pyydettäisiin korjaamaan toimintaansa ja täydentämään dokumenttejaan. 

(Westermark ja Korkeamäki 2011.)  

 

Tilaaja kertoi valvontasuunnitelmassaan varmistavansa urakoitsijoiden toiminnan laatua 

pistokokeilla, joita voitiin tehdä työsuorituksiin tai laatudokumentointeihin. Valvonta-

sopimuksessa ei kuitenkaan ollut suoranaista mainintaa ympäristönsuojelun toteuttami-
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sen tai muiden ympäristönäkökohtien valvonnasta hankkeen toteuttamisen aikana. (Har-

tikka 2012). 

 

Projektijohtamisen tavoitteena oli riskien hallinta, ennakointi ja välttäminen. E18 Ha-

minan ohikulkutie (Vt7) hankkeen riskienhallinta perustui työturvallisuuslakiin ja val-

tioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antamaan asetukseen (205/2009). Projektis-

sa tehtiin myös rautatietöitä, jolloin noudatettiin EU komission asettamaa asetusta 

(352/2009) rautatiejärjestelmän turvallisuutta koskevasta riskien hallinnasta. Hankkeen 

ympäristönäkökohdat oli huomioitu riskiarvioinnissa hulevesien ja pohjavesien hallin-

nan sekä melupäästöjen osalta. Pohja- ja hulevesien hallinnat oli nostettu kohtalaisiksi 

risteiksi hankkeen toteuttamisen aikana. Meluhaitat oli huomioitu vain vähäisiksi ris-

keiksi. Kaikki hankkeen riskiarvioinnissa nostetut ympäristöriskit on koottu taulukkoon 

13. (Kivinen 2012.)  

 

Taulukko 13. Ympäristöriskit koko hankkeessa, niiden seuraukset, luokitukset ja toimenpide-ehdotukset 

 (Janhunen et al. 2012.) 

Ympäristöriski Riskin mahdolliset seura-

ukset 

Luokitus Toimenpide-ehdotus 

Työmaan lähialueella 

on kaivoja 

Maankaivu- ja louhintatöistä 

johtuen kaivojen veden pin-

nat laskevat 

Vähäinen Ei mitään 

Hulevesien kertyminen 

työmaan alueella 

 

Rankkasateiden tai sulamis-

vesien seurauksena hulevettä 

virtaa hallitsemattomasti 

työmaakaivantoon, jolloin 

aiheutuu kaivannon sortu-

misvaara 

Kohta-

lainen 

Kaivantojen tuentasuunni-

telmat ja hulevesien oh-

jaaminen kaivantojen ul-

kopuolelle tai pumppaa-

moiden käyttö 

Räjäytys- ja louhinta-

työt 

lähellä asutusta. 

Työmaan ulkopuolisia 

henkilöitä liikkuu 

työmaan läheisyydessä 

räjäytystöiden aikana. 

 

 

 

Räjäytys- ja louhintatöiden 

yhteydessä sinkoilee kiviä, 

jolloin vaurioita läheisiin 

rakenteisiin, kiinteistöihin ja 

ohikulkeviin ajoneuvoihin 

sekä tapaturmavaara 

Melu- ja tärinähaittoja lähi-

alueen asutukselle  

Tulipalo: työterveyshaittoja, 

onnettomuusvaara 

 

 

Kohta-

lainen 

 

Räjäytyskenttien riittävä 

peittäminen, ennakko- ja 

jälkikatselmukset, tä-

rinämittaukset, liikenteen 

pysäyttäminen, tiedottami-

nen lähikiinteistöille,  

räjäytyskenttien suojausten 

varmistaminen, louhinta-

työmaa-alueen selkeä erot-

taminen ja merkitseminen, 

ennakoivat työnaikaiset 

kevyen liikenteen järjeste-

lyt  

Hankealueelta löytyy Työntekijä altistuu tervey- Vähäinen Yhteistyö tilaajan kanssa 
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tuntemattomia purku-

kohteita. 

Joudutaan käsittele-

mään ongelmajätteitä 

tai muita vaarallisia/ 

terveydelle haitallisia 

aineita 

delle haitallisille aineille. 

Poraus- ja louhintatöi-

den yhteydessä työnte-

kijät altistuvat pölylle, 

melulle ja tärinälle. 

Työterveyshaittoja 

 

Mitätön/ 

Vähäinen 

Suojavarusteet 

Räjähteiden käsittely 

ja varastointi 

Räjähdysvaara 

 

Mitätön/ 

Vähäinen  

Räjähdysaineiden mini-

mointi työmaasäilytykses-

sä 

Vuodot koneista ja 

laitteista 

Pesu- ja pumppausve-

det 

 

Ympäristölle haitallisten 

aineiden ajautuminen pinta-

vesiin ja vesistöihin 

 

Vähäinen Käytetään kestopäällystei-

siä varasto- ja huoltoaluei-

ta, koneiden viikkotarkas-

tukset, kuivatusveden laa-

dun ja määrän kontrollointi 

Salpalinjan panssaries-

teet vahingoittuvat 

(maisema) 

 

Panssariesteet ovat työmaa-

alueen läheisyydessä 

 

Mitätön Huolellinen ja näkyvä 

merkitseminen ennen töi-

den aloittamista ja seuranta 

työnaikana. 

Informaatiokatkos 

 

Organisaation suuren koon 

ja maantieteellisen hajanai-

suuden aiheuttama hallitse-

mattomuus 

 

Merkit-

tävä 

Urakan aloituspalaverissa 

käydään kunkin viestintä-

tehtävät läpi, säännöllisellä 

palaverikäytännöllä var-

mistetaan, että tieto on 

tavoittanut kaikki osapuo-

let. 

Epäjärjestys työmaalla Kompastuminen Mitätön Valvonta ja MVR -

mittaukset 

 

7.2.3 Hankkeen rakentamisen aikainen ympäristöviestintä 

 

Hankkeelle tehdyssä ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa kerrottiin, että ympäris-

tövaikutusten seurannasta raportoidaan kalenterivuosittain. Vuosiraporttiin tuli kirjata 

lyhyet selostukset seurantakohteista, tehdystä seurannasta ja seurannan havainnoista. 

Raportin tuli käsitellä myös seurannassa havaittuja ongelmia ja poikkeamia sekä tarvit-

tavia niiden korjaus- ja parannustoimenpiteitä. Vuosiraportit tuli julkaista aina seuraa-

van vuoden maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä. Ympäristöseurantakohteista 

tuli pitää myös seurantapäiväkirjaa. (Fraktman 2008, 5.) 
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Hankkeen ympäristöasioista sisäinen viestintä tapahtui työmaakokousten, projektipala-

vereiden, kuukausiraporttien ja viikkopalaverien avulla. Seurattavista ympäristövaiku-

tuksista tehtävien raporttien lisäksi rakentamisen aikana tuli raportoida Liikenneviras-

tolle urakan raaka-aineiden kulutuksesta ja massatasapainosta. Hankkeen ympäristöasi-

oista viestittiin ulkopuolisille tilaajan ja urakoitsijan tekemien tiedotteiden avulla. Tie-

dottamisessa oli mahdollista käyttää hyväkseen Liikenneviraston hankkeen nettisivuja 

tai twittertiliä. 

 

A, B, C1 ja C2 urakoitsijat kertoivat toiminta- ja laatusuunnitelmissaan seuraavansa 

urakan ympäristövahinkoja viikoittaisissa MVR-mittauksissa ja raportoivansa niistä 

tilaajalle työmaakokouksissa ja kuukausiraporteissaan. Myös D-osan urakoisija kertoi 

raportoivansa tilaajalle ja kuukausiraportissaan ympäristön tilasta. Ympäristöön liittyvät 

dokumentit tuli kerätä reaaliaikaisesti urakoiden laatukansioihin, joka oli nähtävissä 

hankkeen toteuttamisen ajan työmaatoimistoilla ja projektipankissa. 

 

Hankkeen projektisuunnitelmassa kerrottiin, että urakoitsijoiden tekemissä kuukausira-

porteissa oli ympäristönsuojeluasiat omana kohtanaan. Ympäristönsuojeluasiat käsitel-

tiin joka kuukausi järjestetyissä työmaakokouksessa, johon osallistui tilaajan ja urakoit-

sijan valitsemat kokoonpanot. Lisäksi tilaaja käsitteli työmaakokouksissa nousseita asi-

oita sisäisesti tilaajan omissa kuukausittain järjestetyissä projektipalavereissa. (Matilai-

nen ja Korkeamäki 2014, 14.)  

 

Diplomityötä varten on käyty läpi projektin tilaajaorganisaation projektipalaverien alle-

kirjoitetut pöytäkirjat (44 kpl) sekä kuukausiraportit (44 kpl). Projektipalavereissa tai 

kuukausiraporteissa ei ollut omana kohtanaan ympäristönsuojelua tai muuta vastaavaa 

ympäristöasioita käsittelevää kohtaa. Projektikokouksissa ainoat ympäristöasiamainin-

nat löytyivät urakkaosa B:n kohdalta, jolloin mainittiin, ettei kokousvälillä ole ollut ym-

päristöpoikkeamia.  

 

Projektikokouksissa ei ollut mainintaa tilaajan suorittamasta ympäristövalvonnasta työ-

maalla, vaikka jokaisen urakkaosan aloituskokouksessa oli mainita tilaajan ympäristö-

valvonnasta. Projektikokouksissa oli kuitenkin huomioitu ympäristöasioihin liittyviä 

riskejä avoimien riskien kohdassa. Osa ympäristöriskeistä säilyi avoimina riskeinä 
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useissa peräkkäisissä projektikokouksissa. Ympäristöasioista aiheutuneita riskejä olivat 

projektin alussa Natura-alueella työskentely, liito-oravat, syvän kallioleikkauksen aihe-

uttama pohjavesiriski, suoto-ongelma ja louhintatyöriskit. Loppu-urakasta projektiko-

kouksissa oli puhetta painumien korjaamisesta ja urakan vastaanottamisen jälkeisistä 

töistä, jotka osittain liittyivät ympäristöön. Tällaisia olivat esimerkiksi kalliotunnelin 

vesille rakennettava pumppu ja kuivuneet yksityiset kaivot. (Westermark ja Korkeamäki 

H. 2011–2015.) 

 

E18 Haminan ohikulkutie hankkeesta pidettiin hankeryhmän kokouksia kaksi kertaa 

vuodessa koko hankkeen toteuttamisen ajan. Hankeryhmissä esitetyt ympäristöasiat 

olivat pääasiassa samoja projektikokouksessa esitettyjä riskejä kuten Natura-alueen lä-

hellä työskentely ja liito-oravien vaikutus tielinjaukseen. Lisäksi kokouksissa mainittiin, 

että hankkeen läheisille suojelukohteille ei aiheudu haittaa rakentamisesta. (Korkeamäki 

H. 2013.) 

 

Hankkeen sisäinen ympäristöviestintä urakoitsijoiden ja tilaajien välillä tapahtui ura-

koitsijasta riippuen viikkopalaverien, työmaakokousten, poikkeamaraporttien ja yleisen 

keskustelun kautta. Diplomityötä varten jokaisen urakoitsijan työmaakokouspöytäkirjat 

ja poikkeamaraportit on käyty läpi. 

  

Urakkaosa A alkoi vuoden 2011 lopussa ja päättyi vuoden 2014 loppuun. Urakka-aika 

työmaakokouksia pidettiin yhteensä 34 kertaa. Työmaakokousten pöytäkirjoissa ja ura-

koitsijan kuukausiraporttien ympäristönsuojelukohdassa käsiteltiin tapahtuneita ympä-

ristöpoikkeamia, urakoitsijan hankkimia ympäristölupia sekä urakoitsijan ympäristö-

viestintää hankkeen ulkopuolelle. Louhintatöiden valvonnasta ja tärinämittauksista oli 

maininta lähes jokaisen työmaakokouksen ympäristönsuojelukohdassa. Ympäristönsuo-

jelukohdassa mainittiin tärinämittauksessa havaitut raja-arvojen ylitykset sekä öljyva-

hingot. Näistä havainnoista oli myös tehty poikkeamaraportit. Louhintavahingot oli kä-

sitelty työmaakokousten turvallisuuskohdissa. Urakoitsija kertoo ympäristönsuojelu-

kohdassaan muutaman kerran suorittavansa Vehkajoen vesistöseurantaa. Seurannan 

etenemisestä tai tuloksista ei ollut mainintoja työmaakokouksissa. (Westermark ja 

Shalman 2012–2014.)  
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Urakkaosa B alkoi loppuvuodesta 2012 ja päättyi syksyllä 2014. Työmaakokouksia 

urakka-aikana pidettiin 18 kertaa. Työmaakokousten ympäristöasioissa käsiteltiin pää-

asiassa tehtyä viestintää asukkaille sekä rakentamiseen tarvittavia lupa-asioita. Usean 

kerran mainittiin, että ympäristöpoikkeamia tai liito-oravahavaintoja ei ole tapahtunut 

urakan aikana. (Matilainen ja Hokkanen 2012–2014.) 

 

C1-urakoisijan työmaakokouksia pidettiin urakan aikana viisi kertaa, sillä urakkaosa 

kesti viisi kuukautta vuonna 2014. Työmaakokousten ympäristönsuojelukohdissa käsi-

teltiin urakoitsijan hakemaa melulupaa sekä tekemiä tiedotteita erikoiskuljetusreiteistä 

sekä liikennettä haittaavista työistä. (Matilainen ja Leskinen 2014.) C2-urakkaossa työ-

maakokouksia pidettiin seitsemän kertaa urakan aikana, sillä urakka kesti seitsemän 

kuukautta vuonna 2015. Ensimmäisessä kokouksessa ympäristönsuojelukohdassa mai-

nittiin, että poistettavat puut tulisi katselmoida. Muissa työmaakokouksissa ympäristö-

asioiksi kirjattiin vain meluilmoitusten tekeminen. (Matilainen ja Kultanen 2015.) 

Urakkaosa D:ssä järjestettiin yhteensä 23 työmaakokousta urakka-aikana, joka kesti 

alkuvuodesta 2013 kesään 2015. Työmaakokouksissa oli kerran kirjattu maininta pohja-

vesialueella työskentelystä ja kerran huomautus työmaan siisteydestä. (Marilainen ja 

Nyrhinen 2013–2015.) 

 

Urakotisijat olivat velvollisia esittämään sattuneista laatupoikkeamista poikkeamarapor-

tit tilaajalle. Jos laatupoikkeama ei ollut korjattavissa, siitä saattoi aiheutua esimerkiksi 

arvonalennuksia urakoitsijalle eli urakoitsija saattoi joutua hyvittämään rahallisesti tuot-

teeseen aiheuttamansa haitan tilaajalle. (Liikennevirasto 2011, 18.) Urakoitsijoiden laa-

tudokumenttien perusteella ympäristöpoikkeamia syntyi A- ja B-urakkaosilla. Muilta 

urakkaosilta ei löytynyt varsinaisia poikkeamaraportein raportoituja ympäristöpoik-

keamia. A-osalla ympäristöpoikkeamat koskivat maakaasuputkien vaurioitumista, lou-

hintavaurioita, öljyvahinkoja, hulevesien karkaamista sekä painumia. B-osaa ympäris-

töpoikkeamiksi oli laskettu löytynyt yhdyskuntajätekasa, louhinnan aiheuttamat puu-

vauriot, puiden luvaton kaataminen sekä hukkakauran löytyminen. Ympäristöasioihin 

liittyviä kolmansien osapuolien valituksia tuli A-, B- ja C2-osilla. Kolmansien osapuo-

lien valituksia tuli muun muassa kuivuneista kaivoista, yleisten teiden pölyämisestä 

sekä työn aiheuttamasta melusta ja tärinästä. 
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8 E18 HAMINAN OHIKULKUTIE (VT7) YMPÄRISTÖJOHTA-

MISEN TOTEUTUKSEN ONNISTUMINEN 

 

Diplomityö tutkimusosassa tarkasteltiin E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen to-

teutuksen aikaista ympäristöjohtamista. Tässä osassa arvioidaan hankkeen ympäristö-

johtamisen onnistumista kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat tilaajan yleisiin ympäris-

tövaatimuksiin vastaaminen, ympäristövaikutusten seurantaohjelman asettamiin vaati-

muksiin vastaaminen ja ISO 14001 standardin mukaisuus. 

 

8.1 Tilaajan yleisiin ympäristövaatimuksiin vastaaminen 

 

Liikenneviraston ympäristötoimilinjan ympäristöpolitiikka on jaettu kahteen osaan: kes-

tävään liikennejärjestelmään ja ympäristövastuuseen. Yksi kestävän liikennejärjestel-

män kehittämiseen liittyvistä tavoitteista oli rakentamisen haitallisten ympäristövaiku-

tusten vähentäminen. Tilaajan vaatimuksiin vastaamisessa tarkastellaan Liikenneviras-

ton ympäristötoimilinjaan vastaamista, projektin asiakirjoissa esitettyjen ympäristövaa-

timuksiin vastaamista sekä Liikenneviraston vaatimaan ympäristöraporttiin vastaamista. 

 

Liikennevirasto kertoo ympäristöpolitiikassaan, että väylänpidon tilaajana se edellyttää 

hankkimiltaan tuotteilta ja palveluilta korkeaa ympäristölaatua sekä tuotteiden koko 

elinkaaren aikaisten vaikutusten hallintaa. Liikennevirasto edellyttää palvelun tuottajien 

noudattavan ympäristötoimintalinjaan ja vastaavan näin oman toimintansa ympäristö-

vaikutuksista kyseistä palvelua suorittaessa. (Vehviläinen ja Metsäpelto 2014, 8.)  

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen toteuttamisen aikaisen ympäristöjohtamisen 

vastaavuus Liikenneviraston toimilinjan tavoitteisiin on esitetty taulukossa 14. Liiken-

nevirasto on kertonut toimilinjassaan, että sen toiminnan kannalta tärkein läpinäkyvä 

ympäristötavoite on ilmastonmuutoksen hillintä. Muita hankinnan toteuttamista kosket-

tavia ympäristötavoitteita ovat pohjavesien ja maaperän suojelu, liikenteen melu ja tä-

rinähaittojen vähentäminen sekä ilmanlaatu. Liikennevirasto kertoo edellyttävänsä kai-

kilta hankinnoiltaan vastuullisuutta ja eettisen toiminnan mukaisuutta. Ympäristötoimi-

linjan mukaisuuden on tarkoitus pienentää Liikenneviraston toiminnan ympäristöjalan-
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jälkeä ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. (Vehviläinen ja Metsäpelto 2014, 11–

13.)  

 

Taulukko 14. Liikenneviraston ympäristötavoitteet, jotka liittyvät hankkeen toteuttamisen ympäristöjoh-

tamiseen (Vehviläinen ja Metsäpelto 2014, 11–13). 

Painopistealue Tavoite Liikenneviraston tavoite 

Ilmastonmuutoksen 

hillintä 

Kasvihuonekaasujen 

(KHK) vähennys  

Väylänpidon KHK vähenevät 10 % 

vuoteen 2020 

 Energiankulutuksen 

vähentäminen 

Väylänpidon ja liikenteen energian-

kulutus vähenee 

 Väylänpidon sopeu-

tuminen tapahtuvaan 

muutokseen 

Suunnittelussa, rakentamisessa ja 

kunnossapidossa huomioidaan ilmas-

tonmuutoksen vaikutukset 

Pohjavedet ja maa-

perä 

Pohjavesien hyvä 

laatu 

Riskialueille päivitetään torjuntatoi-

met ja kiireellisimmät alueet toteute-

taan vuoteen 2020 mennessä 

Melu ja tärinä Tärinänhaittojen mi-

nimoiminen 

Suunnittelussa ja rakentamisessa 

huomioidaan tärinähaitat 

Ilman laatu Hyvä ilmanlaatu ih-

misille ja ekosystee-

mille 

Teiden pölyämisen kannalta ongel-

malliset kohdat selvitetään ja torjun-

tatoimet toteutetaan kiireellisimmille 

kohteilla 2020 mennessä. 

Luonnon monimuo-

toisuus 

Luonnon monimuo-

toisuuden säilyttämi-

nen 

Säilytetään ja ylläpidetään väylänpi-

dossa. 

Materiaalit ja jätteet Ekotehokas materiaa-

lien käyttö 

Jätteen määrä vähenee ja luonnonva-

roja käytetään säästävästi. Rapor-

tointi saadaan toimivaksi vuoteen 

2020 mennessä 

Pinta- ja hulevedet Pintavesien hyvä tila Ekologinen ja kemiallinen tila on 

hyvä vuoteen 2020 mennessä. Ris-

kialteimmat raakavetenä käytettävät 

pintavesialueet selvitetään ja määri-

tetään tarvittavat riskein torjuntatoi-

met. 

 

Rakentamisen aikana huomioitiin urakoitsijasta riippuen energiankulutus, pohjavedet, 

tärinä, pölyäminen, luonnon monimuotoisuus, ekotehokas materiaalin käyttö sekä pinta- 

ja hulevesien hallinta. Ilmaston muutoksen hillinnän edistämistä ei varsinaisesti hank-

keen laatudokumenteissa mainita, mutta useat hankkeessa huomioidut ympäristönsuoje-

lutoimet edistävät ilmastonmuutoksen hillintää. 
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Projektisuunnitelmassa kerrottiin, että suunnittelun ympäristötavoitteet koskivat valta-

tieliikenteen aiheuttamien meluhaittojen vähentämistä, alueen pohjavesivarojen pilaan-

tumisen pienentämistä sekä tieratkaisun sopeuttamista ympäristöön huomioiden alueen 

luonnon, maiseman ja kulttuurihistorialliset kohteet. (Matilainen ja Korkeamäki H. 

2014.) Projektin toteuttamisen suunnitelmaan ei kuitenkaan ollut kirjattu ympäristöta-

voitteita. Hankkeen ympäristötavoitteet voisi voitu ottaa Liikenneviraston hankinnalle ja 

hankkeiden toteuttamiselle asetetuista tavoitteista sekä hankkeen omasta ympäristövai-

kutusten seurantaohjelmasta.  

 

Ympäristöjohtamisen suunnittelukohdassa todettiin, että urakoitsijan tuli toteuttaa ra-

kentamisen aikaista ympäristönsuojelua ja tilaajan tuli valvoa sen toteuttamista. Varsi-

naisia ympäristöasioihin liittyviä kokouksia tai tarkastuksia ei rakentamisena aikana 

ollut, vaan ympäristöasiat käsiteltiin työmaakokouksissa ja turvallisuusriskien hallin-

nassa. Hankkeen aikana toteutuneet ympäristöriskit on koottu taulukkoon 15. 

 

Taulukko 15. Hankkeelle ennakoidut ympäristöriskit ja niiden toteutuminen hankkeen aikana. 

Riskien hallinnassa ennakoitu ympä-

ristöriski 

Riskin toteutuminen hankkeen rakentamisen 

aikana 

Työmaan alueella paljon yksityiskaivoja Kuivuneista kaivoista valituksia kolmansilta 

osapuolilta 

Hulevesien kertyminen  Hulevesistä tehty yksi poikkeamaraportti 

Pohjaveden hallinta Havaittu pohjaveden pinnan pysyvää alenemista 

Räjäytys- ja louhintatöiden vahingot 

 

Louhintavahinkoja taloihin (A-osa), puihin (B-

osa), autoon (C2-osa)  

Hankealueelta löytyy tuntemattomia 

purkukohteita, joiden yhteydessä joudu-

taan käsittelemään ongelmajätteitä tai 

haitallisia aineita 

Löytyi yhdyskuntajätettä (B-osa) 

Poraus- ja louhintatöiden yhteydessä 

työntekijät altistuvat pölylle, melulle ja 

tärinälle. 

Valituksia pölystä, tärinästä ja melusta kolman-

silta osapuolilta 

Vuodot koneista ja laitteista Öljyvuotoja (A-osa) 

Informaatiokatkos Ympäristöseurannasta ja sen tuloksista ei tiedo-

tettu kattavasti 

Epäjärjestys työmaalla Siisteydestä huomautettiin urakoitsijoita 

 

Taulukossa 15 on esitetty, että osa riskienhallintasuunnitelmassa esitetyistä riskeistä 

toteutui hankkeen aikana. Riskit, kuten öljyvuodot, louhintariskit ja hulevesien karkaa-

minen, käsiteltiin poikkeamaraporttien avulla. Työvaiheille joista aiheutui poikkeamia, 
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oli myös tehty korjaus- ja parannusehdotukset. Öljyvuotoihin oli varauduttu turpein, 

joten maaperään tai pohjavesiin ei aiheutunut vahinkoa. Louhinnassa kerrottiin pyrittä-

vän huolellisuuteen, mutta silti louhintavahinkoja tapahtui useita. Louhinnan poik-

keamaraporteissa kerrottiin huolellisuutta parannettavan, mutta silti vahinkoja tapahtui 

uudestaan. Muita ympäristöpoikkeamia projektissa on ollut A-urakkaosan stabilointiai-

neen ylitykset. Pilaristabilointi on huomioitu työsuunnitelmassa ympäristönäkökohtana, 

sillä urakka-alueella sijaitsi pohjavesailuita ja stabilointi aine luokiteltiin haitalliseksi 

aineeksi levitessään stabiloinnin ulkopuolelle. (Janhunen et al. 2011, 26).  Stabilointi 

aineen ylityksistä tehtiin kuitenkin useampi poikkeamaraportti. 

 

Osa taulukossa 15 esitetyistä ympäristöriskeistä toteutui, kun tarkasteltiin kolmansien 

osapuolien tekimiä valituksia. Melu, pöly ja tärinähaittojen toteutumista ja vakaavuutta 

oli hankala arvioida jälkikäteen, sillä vahinko on useasti vain hetkellinen. Kolmansien 

osapuolien valitukset rakentamisen aiheuttamista ympäristöhaitoista käsiteltiin hank-

keen valmistumisen jälkeisissä vaiheissa, joka saattoi aiheuttaa hankkeelle lisäkustan-

nuksia. 

 

Tärinän varalta läheiset talot oli katselmoitu ja tärinää mitattu ennen tärinää aiheuttavien 

työvaiheiden aloittamista. Pöly- ja meluhaitat johtuivat useasti urakoitsijan huolimatto-

muudesta. Pölyäminen voitaisiin estää kastelemalla ja yleisten teiden likaantuminen 

harjaamalla tiet tarvittaessa. Meluhaitoista valitettiin muun muassa C2-urakkaosan yöl-

listen töiden takia.  

 

Pohjaveden pinnan alenemisesta tai laadun muuttumisesta saatiin hankkeen aikana usei-

ta valituksia. Yksityisten kaivojen kuivumisen riippuvuutta rakentamisesta pyrittiin 

tarkkailemaan pohjavesiseurannalla rakentamisen ajan. Pohjavettä tarkkailtiin tiealueen 

lähistöllä olevista kaivoista ennen rakentamisen aloittamista sekä rakentamisen aikana, 

joten pohjavesien valitusten paikkaansa pitävyyden olisi pitänyt olla helppo selvittää. 

Kuitenkin osaan kuivuneista kaivoista ei ollut tehty rakentamista ennen tai sen aikana 

mittauksia, joten niiden kuivumisen syyn selvittäminen on hankalampaa. 

 

Toteutuneista poikkeamista oli raportoitu työmaakokouksissa ja tilaaja oli hyväksynyt 

niille korjaustoimenpiteet, jotta jatkossa riskien toteutumiselta olisi vältytty. Törkeistä 



62 

 

tai toistuvista poikkeamista sekä vastoin sopimuksia toimimisesta oli tilaajalla mahdol-

lisuus antaa urakoisijalle sanktioita. Sanktioita voitiin antaa urakoitsijoille myös ympä-

ristöasioihin liittyvistä laiminlyönneistä. Hankkeen aikana tilaaja antoi A-urakoitsijalle 

kolme sanktiota liittyen louhinnan aiheuttamiin vahinkoihin, sillä urakoisijan louhinnas-

ta aiheutui haittaa kolmansille osapuolille. Yksi näistä sanktioista oli kirjattu ympäristö-

vahingoksi, vaikka kaikissa tilanteissa louhinnan kivet ovat vahingoittaneet kolmansien 

osapuolien omaisuutta. Sanktioita urakoitsija sai yhteensä 42 000 euroa. (Westermark 

2014.) Sanktioita käsiteltiin sekä A-urakkaosan työmaakokouksissa, että tilaajan omissa 

projektikokouksissa. Myös mahdollista louhintaurakoitsijan vaihtoa harkittiin urakan 

aikana. (Westermark ja Korkeamäki 2012–2014.) 

 

Hankkeessa ei tehty varsinaisia ympäristöpistokokeita vaan jotkut ympäristöasiat tar-

kastettiin turvallisuuspistokokeiden yhteydessä. Tällainen oli esimerkiksi räjähdysainei-

den kirjanpidosta tehty pistokoe räjäytystöiden pistokokeen yhteydessä. Varsinaisia 

ympäristösuojelutoimia tai ympäristösuunnitelmien mukaisuutta toiminnassa ei kuiten-

kaan pistokokeilla tarkastettu. 

 

8.1.1 Urakkakohtaisiin ympäristövaatimuksiin vastaaminen 

 

Tilaaja oli velvoittanut urakoitsijoita erittelemään toimintansa ympäristövaikutukset ja 

kertomaan niihin varautumisesta työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa. Työ-

vaihekohtaisten työ- ja laatusuunnitelmien kerrottiin olevan myös perustana työn aloi-

tuspalavereille. Ympäristötavoitteiden jalkauttamisessa työntekijöille työvaihekohtaiset 

työ- ja laatusuunnitelmien ympäristöasiat olivat erittäin tärkeitä, sillä ne kertoivat työn-

tekijöille juuri kyseisen työn aiheuttamat ympäristövaikutukset ja miten työntekijä pys-

tyisi omilla toimillaan vaikuttamaan niihin. 

 

Urakoisijat olivat hakeneet tarvittavat ympäristöluvat töilleen viranomaisilta. Ympäris-

tövaikutuksia aiheuttavista töistä ei varsinaisesti tehty erillisiä urakoisijan omia ympä-

ristöselvityksiä vaan urakoitsijat kertovat kirjaavansa työvaiheiden ympäristönäkökoh-

dat työvaihekohtaisiin työ- ja laatusuunnitelmiin. Kaikki urakoisijat olivat luvanneet 

urakkakohtaisissa toiminta- ja laatusuunnitelmissaan eritellä työvaiheiden ympäristöasi-

at työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa. Diplomityötä varten kaikkien viiden 
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urakoitsijan työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat on käyty läpi. Taulukkoon 16 

on kerätty urakoiden merkittävien työvaiheiden ympäristövaikutukset. Kaikkien työvai-

heiden työ- ja laatusuunnitelmien ympäristövaikutukset on esitetty diplomityön liitteis-

sä. Taulukossa 16 on huomioitu vain urakkaosien A, B ja C1 huomioimat ympäristövai-

kutukset. Tämä johtuu siitä, että D-osan työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa 

ei ollut huomioitu ollenkaan ympäristöasioita. C2-urakkaosassa puolestaan työvaihe-

kohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa oli kaikissa sama teksti ”Öljyä vuotavat koneet 

korjataan tai vaihdetaan, öljyvahinkojen varalta imeytysainetta työmaalla ja työmaan 

jätehuolto järjestetty” (Putto 2015). 

 

Taulukko 16. A-, B ja C1urakoitsijoiden huomioimat työvaihekohtaiset ympäristövaikutukset. 

Työ-

vaihe 

A-osan ympäristövaiku-

tukset 

B-osan ympäristövaiku-

tukset 

C1-osan ympäristövaiku-

tukset 

Rum-

mut 

Käytettävä materiaali 

ajetaan suoraan käytettä-

vään kohteeseen, ilman 

välivarastointia  

Tarvittaessa kuiva ja pö-

lisevä materiaali kastel-

laan kasteluautolla pö-

lyämisen vähentämiseksi  

Työskentelyalueet hie-

koitetaan tarvittaessa 

Kaivanto tehdään riittävin 

loivin luiskin. 

Kaivumaita ei läjitetä kai-

vannon välittömään lähei-

syyteen 

Yleisten teiden puhtaana pito 

 

Kasvil-

lisuus ja 

pinta-

maan-

poisto 

Ympäristön likaantumi-

sen estämiseen kiinnitet-

tävä erityistä huomiota 

pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä  

Työkoneiden kuljettajille 

korostetaan jatkuvaa seu-

rantaa ja puutteellisuuk-

sia välitöntä korjaamista  

Työkoneiden polttoai-

nesäiliöt tulee olla kak-

soisvaipallisia säiliöitä ja 

niiden yhteyteen on va-

rattava imeytysainetta. 

Huomioitava säilytettävä ja 

suojeltava kasvillisuus 

Hyötykäytettävä pintamaa 

kerätään talteen vihertöitä 

varten ja muu rakenteisiin 

kelpaamaton maa-aines käy-

tetään maisema-hoidollisissa 

täytöissä 

Ei vahingoiteta ulkopuolista 

kasvillisuutta 

Työkoneiden polttoainesäili-

öt tulee olla kaksosvaipalli-

sia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Ympäristön likaantuminen 

estämiseen kiinnitetään 

huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

Maan-

leikka-

us 

Ympäristön likaantumi-

sen estämiseen kiinnitet-

tävä erityistä huomiota 

pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

Työkoneiden polttoai-

nesäiliöt tulee olla kak-

Läjitys tehdään siten, että se 

ei aiheuta turvallisuus- tai 

ympäristöriskejä ja läjitys-

alueen kantavuus ja vaka-

vuus tulee olla tiedossa,  

Kaivumaita ei saa läjittää 

kaivannon reunoille ja poh-

Minimoidaan vaikutus kui-

vatusjärjestelmiin ja pohja-

vesiolosuhteisiin, joita ei saa 

huonontaa 

Yleisten teiden puhtaana pito 

Työkoneiden polttoainesäili-

öt tulee olla kaksosvaipalli-
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soisvaipallisia säiliöitä ja 

niiden yhteyteen on va-

rattava imeytysainetta  

javesi- ja kuivatusolosuhteita 

ei saa huonontaa. 

sia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Ympäristön likaantuminen 

estämiseen kiinnitetään 

huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

Sitoma-

ton kan-

tava 

kerros 

Ympäristön likaantumi-

sen estämiseen kiinnitet-

tävä erityistä huomiota 

pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä  

Työkoneiden polttoai-

nesäiliöt tulee olla kak-

soisvaipallisia säiliöitä ja 

niiden yhteyteen on va-

rattava imeytysainetta.  

Täryjyrien tai muiden maan 

värähtelyä aiheuttavien ko-

neiden vaikutus otetaan 

huomioon työ- ja laadun-

tarkkailusuunnitelmissa. 

Ei työvaihetta urakassa 

Maa-

penger/ 

Kevyt-

sora-

penger 

Työkoneiden polttoai-

nesäiliöt tulee olla kak-

soisvaipallisia säiliöitä ja 

niiden yhteyteen on va-

rattava imeytysainetta.  

Peittämättömän kevytso-

ran leviäminen virtaavan 

veden mukana ympäris-

töön on estettävä.  

Ei ole huomioitu ympäristö-

asioita 

Ei työvaihetta urakassa 

Louhe-

penger 

Ympäristön likaantumi-

sen estämiseen on kiinni-

tettävä erityistä huomiota 

pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

 Työkoneiden polttoai-

nesäiliöt tulee olla kak-

soisvaipallisia ja niiden 

yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta.  

Tarkkaillaan pohjaolosuhtei-

ta, huolehditaan että maa-

ainesta ei kulkeudu yleisille 

teille pestään se tarvittaessa 

pois 

Ei työvaihetta urakassa 

Louhin-

ta 

 Huomioidaan lähialuei-

den käyttövesikaivot  

Työkoneiden polttoai-

nesäiliöt tulee olla kak-

soisvaipallisia säiliöitä ja 

niiden yhteyteen on va-

rattava imeytysainetta.  

Pölyämistä ehkäistään 

tarvittaessa kastelemalla 

ja harjaamalla liittymä-

alue yleiseen tiehen. Po-

ravaunut on varustettu 

pölynsidontalaitteilla. 

Seurataan tärinämittareita 

Räjäytyksen äänimerkki Ei vahingoiteta ulkopuolista 

kasvillisuutta 

Työkoneiden polttoainesäili-

öt tulee olla kaksosvaipalli-

sia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Pölyämistä tulee ehkäistä 

tarvittaessa kastelemalla ja 

harjaamalla, poravaunuissa 

pölynsidontalaite 

Tärinämittauksen seuranta 

Jätteet toimitetaan keräyspis-

teeseen 

Ympäristön likaantuminen 
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ja muutetaan työtapaa, 

mikäli tärinäarvot ylitty-

vät.  

Syntyvät jätteet toimite-

taan luvallisiin keräyspis-

teisiin ja mahdollisuuksi-

en mukaan kierrätetään 

jakeet.  

Ympäristön likaantumi-

sen estämiseen kiinnitet-

tävä erityistä huomiota 

pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä 

estämiseen kiinnitetään 

huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

Massan

san-

vaihto 

ja täyt-

tötyöt 

Ympäristön likaantumi-

sen estämiseen on kiinni-

tettävä erityistä huomiota 

pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

Työkoneiden polttoai-

nesäiliöt tulee olla kak-

soisvaipallisia ja niiden 

yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta. 

Kaivannon tukemistarvetta 

tarkkaillaan ja arvioidaan 

tapauskohtaisesti sekä laadi-

taan tuentasuunnitelma tar-

vittaessa. Kaivuluiskien va-

kautta seurataan jatkuvasti. 

Kaivumaita ei saa läjittää 

avoimen kaivannon reunoille 

Arvioidaan vaikutus kuiva-

tusjärjestelmiin ja pohjavesi-

olosuhteisiin, joita ei saa 

huonontaa 

Yleisten teiden puhtaana pito 

Työkoneiden polttoainesäili-

öt tulee olla kaksosvaipalli-

sia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Ympäristön likaantuminen 

estämiseen kiinnitetään 

huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

Murs-

kaus 

Kiinteistöjäte toimitetaan 

kaatopaikalle ja jäteöljyt 

urakoitsijan varastoon tai 

Eko-Kem Oy:lle. 

Työmaalla varaudutaan 

öljy yms. polttoaineva-

hinkojen varalta pitämäl-

lä varastossa 

turvetta 50 l, jätesäkkejä 

sekä lapio. 

Öljynkäsittelypaikassa on 

valuma-allas. 

Polttoainesäiliöt ovat 

kaksivaippaisia. Säiliöau-

to on katsastettu. 

Meluilmoitus on tehty.  

Pölyongelmaa poistetaan 

kastelemalla. 

Rautaromu kerätään sille 

varattuun paikkaan. Jäteöljyt 

sekä suodattimet kerätään 

sopimuksen mukaisesti.  

Ympäristön siisteyteen kiin-

nitetään erityistä huomiota. 

 

Ei työvaihetta urakassa 

 

Taulukosta 16 havaitaan, että eri urakoitsijat huomioivat samoissa työvaiheessa erilaiset 

ympäristöasiat. Esimerkiksi rumputyövaiheessa A-urakoisija kiinnitti huomioita väliva-

rastoinnin poistamiseen ja pölyämisen ehkäisemiseen. Myös C1-urakoisija huomioi 
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pölyämisen, mutta B-urakoisija oli kirjannut vain, että kaivumaita ei saisi läjittää kai-

vannon lähelle. B-urakoisija oli työvaiheiden ympäristövaikutuksissa huomioinut useas-

ti maa-aineksin kuljetukset ja uudelleen käytön, kun taas A- ja C1-urakoisijoilta vastaa-

via maininta ei löytynyt. (Lehtinen 2012.) A- ja C1-osilla työvaiheiden ympäristönäkö-

kohdissa keskityttiin pohjavesialueiden huomioimiseen ja työkoneiden kaksoisvaip-

pasäiliöihin. (Sutinen 2011 ja Sutinen 2014.) 

 

Urakkaohjelmiin oli merkitty ympäristöön merkittävästi vaikuttaviksi työvaiheiksi: kas-

villisuuden poiston ja maanleikkauksen, louhinnan, maankaivun ja murskauksen (Jan-

hunen et al. 2009). Ylimääräisten puiden poisto ja Natura 2000-alueen huomioiminen 

oli nostettu merkittäviksi ympäristövaikutuksiksi ympäristövaikutusten seurantaohjel-

massa (Fraktman et al. 2008). Kasvillisuuden ja puunpoiston ympäristövaikutuksiksi B- 

ja C1- urakoisijat kertoivat huomioivansa urakka-alueella ja lähistössä olevat suojeltavat 

kasvit. A-osalla kasveista ei ollut mainintaa. 

 

Melu, tärinää ja pölyä aiheutuvista työvaiheista tarkasteltiin sitoutumattoman kantavan-

kerroksen tekemistä sekä louhintatyövaihetta Sitoutumaton kantavakerrostyövaiheessa 

B-urakoitsija huomioi täryjyrien ja muiden värähtelyä aiheuttamien koneiden käytön, 

kun taas A-urakoitsija ei maininnut tärinästä kyseisessä työvaiheessa ollenkaan. Toi-

saalta louhintatyövaiheessa B-urakoisija kertoi käyttävänsä äänimerkkiä, kun taas A-

urakoitsija huomioi pohjaveden muutokset, pölyämisen ehkäisemisen, tärinämittauksen 

ja jätteiden lajittelun. A-urakoisija oli myös tehnyt erillisen louhinnan ympäristöselvi-

tyksen, jossa käydään tarkemmin louhinnan ympäristövaikutukset läpi tarkemmin (Kos-

tiainen 2012).   

 

Louhinta- ja paalutustöiden ympäristöselvityksessä A-urakoitsija kertoo, että 50–200 m 

säteellä työkohteesta olevat rakennukset kartoitettiin ja katselmoitiin sekä kriittisimmil-

le kohteille määritettiin tärinä-arvot ennen työn aloittamista. Selvityksessä kerrottiin, 

että tärinävalvontaa suoritettiin lähimmissä kiinteistöissä jatkuvamittaisilla kaukoval-

vontajärjestelmään kiinnitetyillä tärinämittareilla. Mittaustulokset tuli tarkistaa ja kirjata 

ylös räjäytyssuunnitelmaan tai työmaapäiväkirjaan jokaisen räjäytyksen jälkeen. Saatuja 

arvoja tuli käyttää seuraavan räjäytyksen suunnitteluun. Tärinän raja-arvot eivät saaneet 

myöskään ylittyä. Töissä tuli myös ehkäistä kivien sinkoutuminen räjäytystöissä, valvoa 
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ettei alueelle eksy ulkopuolisia henkilöitä, ohjata ja pysäyttää liikenne oikein sekä käyt-

tää asianmukaisia varoituskylttejä sekä merkkejä. (Kostiainen 2012.)  

 

B-urakoitsija kertoi ympäristösuunnitelmassaan, että urakoitsija kiinnitti huomiota me-

lua, tärinää ja pölyä aiheuttaviin työvaiheisiin (TYL LeLu 2012). C1-urakoitsija mainit-

si louhinnan ympäristövaikutuksissa ja niihin varautumisessa, että ulkopuolisen kasvilli-

suuden vahingoittamista vältettiin, työkoneiden polttoainesäiliöt olivat kaksoisvaipalli-

sia, tärinää seurattiin mittauksin ja jätteet tuli käsitellä. 

 

A- ja C1-urakoisijoiden työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmien ympäristöasiat 

täydensivät urakoitsijoiden ympäristönsuojelusuunnitelmia, sillä ne olivat melko suppe-

at. B- ja C2 urakoitsijoiden urakan työ- ja laatusuunnitelmien ympäristönsuojelukohdat 

olivat A- ja C1-osia kattavampia, mutta työvaihekohtaisten työ- ja laatusuunnitelmien 

ympäristöasiat eivät tukeneet ympäristösuunnitelmia. Työvaihekohtaiset työ- ja laatu-

suunnitelmat eivät siis vastaa urakoitsijoiden ympäristösuunnitelmissa lupaamia asioita. 

Urakoitsijat huomioivat välillä täysin erilaiset ympäristönäkökohdat samoissa työvai-

heissa. Valvonnan tehtävä oli käydä työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat läpi 

ennen töiden aloittamista ja kommentoida niitä tarvittaessa. Voidaan päätellä, että ym-

päristöasiat olivat jääneet vähälle huomiolle työvaiheiden suunnittelussa sekä laadun-

tarkastuksessa. Tilaaja oli vaatinut urakoitsijoita tallentamaan laatudokumentteihin 

myös ympäristöasiat, kuten toteutuneet massat, ympäristöinvestoinnit ja syntyneiden 

jätteiden määrät. Kuitenkin nämä laatukansiot olivat kaikilla urakkaosilla, C2-

urakkaosaa lukuun ottamatta, tyhjät. C2-urakkaosalta löytyi ainoastaa syntyneiden jät-

teiden määrät laatukansioista. 

 

8.1.2 Liikenneviraston ympäristöraporttiin vastaaminen 

 

Liikennevirasto on linjannut, että se ottaa toiminnassaan huomioon koko hankkeen elin-

kaarenaikaisen kestävän materiaalin käytön. Ympäristötoimilinjan mukaan hankinnoissa 

tullaan huomioimaan materiaalien ympäristövaikutukset ja tavoittelemaan hankinnan 

kohteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten pienenemistä. Palveluntuottajat voi-

vat tarjota suunnitelmille vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen sääs-
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teliästä käyttöä kuten uusiomateriaalien tai teollisuuden sivutuotteiden käyttöä. (Vehvi-

läinen ja Metsäpelto 2014, 27.)  

 

Urakkaosista C2 oli maininnut luonnonvarojen, polttoaineiden ja energian kulutukset 

tehostamisen ympäristötavoitteiksi urakan toiminta- ja laatusuunnitelmassaan (Kultanen 

2015). Polttoaineiden ja energian vähentäminen oli mainittu myös B-osan suunnitelman 

ympäristötavoitteissa (TYL LeLu 2012.) Polttoaineiden ja energiankulutuksen vähen-

tämisen toteutumista on vaikea arvioida, sillä niiden kulutusta ei ollut seurattu hankkeen 

aikana. Sen sijaan uusiomateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden käyttö tuli urakoitsi-

joiden raportoida vuosittain Liikenneviraston ympäristöraportin mukaan. A-urakoitsijan 

kertoi haastattelussa, että kaikki järkevästi hyödynnettävissä oleva maa- ja kallioaines 

hyödynnettiin urakassa murskeena, rakennekerroksina tai meluvallien rakentamisessa. 

Myös kaikki hyödynnettävissä oleva betoni murskattiin ja hyötykäytetyin eritasoliitty-

mien ramppirakenteissa. (Mattinen 2015.) 

 

Urakan totettamiseen tarvittavat massat saatiin kalliolouhinnasta, maanleikkuusta tai 

hankkimalla ne urakan ulkopuolelta. Tilaaja oli veloittanut urakoitsijoita raportoimaan 

urakan materiaalivirroista erilliseen ympäristöraporttiin (Säämänen 2015). Ympäristö-

raportista on koottu taulukkoon 17 kaikkien maanrakennusprojektin materiaalivirrat. 

Ympäristöraporttiin pyydettiin merkitsemään myös projektin ongelmajätteet, mutta yh-

delläkään urakkaosalla ei ongelmajätteitä ollut merkitty syntyneen. Urakoissa oli kui-

tenkin työvaiheita, joista syntyy ongelmajätettä kuten tiemerkinnöissä syntyvä maalaus-

jäte. D-osan materiaalivirtaa ei tarkastella taulukossa 17, sillä ympäristöraportointi ei 

koske telematiikkaurakoita. 
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Taulukko 17. Ympärsitöraporttien materiaaliviraat urakkakohtaisesti koko hankkeen ajalta(Säämänen 

2015). 

Materiaali A-osa B-osa C1-osa C2-osa 

Maa- ja kiviaine (tonnia) 

Louhemateriaali (ulkopuolelta tuotu) 67 955 0 9 800 33 998 

Muut materiaalit (ulkopuolelta tuotu) 351 027 35 900 8 700 225 428 

Louhemateriaali (leikkausmateriaali) 2 133 320 783 378 10 800 6 125 

Muut materiaalit (leikkausmateriaali) 3 355 327 466 480 5 700 27 156 

Läjitettävä louhemateriaali 0 21 343 3 400 79 030 

Läjitettävä muu materiaali 873 217 323 117 0 0 

Muualle viety muu materiaali 0 0 0 17 

Teollisuuden sivutuotteet (tonnia) 

Tuhka ja kuona 0 0 0 0 

Betoni 3 659 0 310 106 

Muut materiaalit 0 0 0 7820 

 

Taulukosta 17 nähdään, että urakkaosien massat tulevat C2-urakkaa lukuun ottamatta 

pääasiassa leikkausmateriaaleista. Jonkin verran materiaalia jouduttiin hankkimaan ura-

koiden ulkopuolelta. Louhintamateriaalia jouduttiin tuomaan ulkopuolelta kaikkiin pait-

si B-urakkaosaan. B-urakkaosassa louhemateriaalia jopa läjitettiin. B-urakoisija kertoi 

sähköpostikeskustelussa, että louhemateriaalia läjitettiin vuonna 2012 ja 2013 yhteensä 

21 343 tonnia. B-urakoisijan mukaan vuonna 2014 A-urakoisija murskasi omaan käyt-

töönsä melkein kaiken B-urakkaosan ylimääräisen louheen, jolloin sitä ei tarvinnut läjit-

tää. (Lehtinen 2015.) B-urakoitsija olisi voinut myydä louhetta jo aikaisempina vuosina, 

sillä A-urakoitsija hankki työmaan ulkopuolelta louhemateriaalia myös vuosina 2012 ja 

2013.  

 

Taulukosta 17 havaitaan, että urakkaosa C2 louhemateriaalia tuotiin 33 998 tonnia ul-

kopuolelta ja sitä läjitetään jopa 79 030 tonnia. Urakassa leikattavaa louhemateriaalia oli 

vain 6 125 tonnia. Louhemateriaalista läjitettiin siis taulukon 17 mukaan yli 100 %. C2-

urakoitsija vahvisti sähköpostikeskustelussa ympäristöraportin oikeellisuuden. (Kokkola 

2015.) 

 

Kukaan urakoitsija ei ilmoittanut ympäristöraportissaan urakasta syntyvän pilaantuneita 

maita tai muita ongelmajätteitä. Rakenteissa puita ilmoitti käyttäneensä A ja C1-

urakoitsija. Huomioitavaa on, että vain C2-urakoisija ilmoitti vievänsä urakan ulkopuo-



70 

 

lelle muuta materiaalia. Luultavasti muissakaan urakoissa, ei kaikkea jätettä pystytty 

läjittämään tai hyödyntämään urakan sisällä. 

 

Hankkeen alussa havaittiin, että läheltä hankealuetta olisi ollut saatavilla tuhkaa, jota 

olisi voitu mahdollisesti hyödyntää rakentamisessa. Tuhkaa ei kuitenkaan käytetty, sillä 

materiaalitasapainon ei pitänyt kärsiä hankkeen aikana. (Korkeamäki H. 2015.)  Ulko-

puolelta tuotiin yhteensä 411 627 tonnia kivi- ja maa-ainesmateriaalia, kuten kuvassa 10 

on esitetty. Tuhkan hyötykäyttöä hankkeessa olisi voitu tarkastella uudestaan hankkeen 

aikana, kun havaittiin kuinka paljon jouduttiin tuomaan urakkaosien ulkopuolelta mate-

riaalia.  

 

 

Kuva 10. Urakkaosiin tuodut materiaalit urakan aikana. 

 

A-osa toi hankkeen ulkopuolelta yhteensä 350 000 tonnia maa- ja kiviainesta muun 

muassa melurakentamiseen. Melurakentamisessa olisi voitu mahdollisesti hyödyntää 

hankkeelle tarjottua tuhkaa. Urakkaosissa A, C1  ja C2 käytettiin kierrätysbetonia. 

Lisäksi urakkaosassa C2 käytettiin noin 6 800 tonnia muuta kierrätysmateriaalia.  
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8.2 Ympäristövaikutusten seurantaohjelman vaatimuksiin vastaami-

nen 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa oli kerrottu, 

että ympäristöseurannasta tehdään kalenterivuosittain raportti. Raportti tuli sisältää se-

lostus tehdystä seurannasta, havainnoista, ongelmista ja poikkeamista. Raportista tuli 

löytyä myös parannus- ja korjausehdotukset, taulukkoseuranta sekä seurantapäiväkirja.  

Mitään yhteisraporttia ei ole tehty vaan osasta seurattavista ympäristövaikutuksista teh-

tiin omat raporttinsa. (Fraktman et al. 2008, 5.) 

 

Ympäristövaikutusten seurantaa hankkeen aikana on käsitelty seuraavissa kohdissa. 

Yksi seurattava ympäristövaikutus oli A-osalle kuuluvan Husulan tunnelin ilmanlaatu. 

Husulan ilmanlaatua ei tarkkailtu urakan aikana, mutta Kolsilan tunnelin louhintatöissä 

ilmanlaatua tarkkailtiin valtioneuvoston asetuksen 644/2011 mukaan. Ilmanvaihdosta 

huolehdittiin räjäytys- ja pakokaasujen varalta suuritehoisilla puhaltimilla. Tunnelityös-

sä on mahdollista syntyä terveydelle haitallisia aineita. Ennen tällaisiin tiloihin menoa 

ilman laatua varmistettiin mittaamalla tai jollakin muulla luotettavalla tavalla. Radonpi-

toisuuksia pidettiin alhaalla tuuletuksella ja pitoisuuksia seurattiin Säteilyturvakeskuk-

sen (STUK) ohjeistuksen mukaisesti. (Mattinen 2013.) 

 

Hankkeen ympäristöseurantaa hallinnoi erillinen ympäristökoordinaattori, joka kuiten-

kin kertoi sähköpostikeskustelussa, että raportoinnin ovat hoitaneet erilliset konsultit. 

Ulkopuoliset ympäristövaikutusten seurantaa tehneet konsultit ovat viestineet tuloksista 

suoraan urakoitsijoille. Ympäristökoordinaattori kertoi, että on ollut hyvin vähän teke-

misissä hankkeen ympäristövaikutusten seurannan kanssa (Myllymäki 2015.) 

 

8.2.1 Melu 

 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa kerrottiin, että tien rakentamisvaiheessa työ-

koneet, kuljetukset ja maankaivutyöt aiheuttavat melua, pölyä ja tärinää, joista on hait-

taa sekä ympäristölle että ihmisille. Rakentamisen aikana näitä tulikin seurata tarvittaes-

sa melumittauksin rakennuskohteissa. Mittauksia voitiin tehdä esimerkiksi asiakaspa-

lautteen, melun ohjearvojen ylittymisen epäilyn tai melun ympäristön aiheuttaman hai-
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tan epäilyn takia. Meluavista työvaiheista tiedottamiseen tuli kiinnittää huomiota ehkäi-

sevänä vaikutuksena. (Fraktman et al. 2008, 13.)  Ympäristönsuojelulaki edellyttää, 

erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä 

meluilmoitus (Ympäristönsuojelulaki 60 §). Kaikki meluaviksi luokiteltuja työvaiheita 

tehneet urakoisijat olivat hakeneet meluluvat töilleen. A-osa teki melumittauksia paalu-

tustöiden yhteydessä, mutta varsinaisia muita melumittauksia ei hankkeessa rakentami-

sen aikana tehty.  

 

Liikennetärinän arviointiin ei ole suomalaisia standardeja eikä rakennus- ja louhintatöi-

den tärinästä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista rakennusvaurioriskeistä ole olemassa 

normeja. (Liikennevirasto 2014, s.12). Tärinää tarkkailtiin kuitenkin mittauksin ja kat-

selmuksin A, B, C1 ja C2-urakkaosissa. Tärinämittausten ylityksistä ja saaduista asia-

kaspalautteista raportoitiin tilaajaa esimerkiksi työmaakokouksissa. Tärinän tarkkailu 

oli huomioitu myös urakoitsijoiden työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa.  

 

Melu ja pöly mainittiin urakoiden työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa joi-

denkin työvaiheiden kohdalla. Pölyämistä estettiin kasteluin ja pölynsitomisin. Paljon 

melua aiheuttavat työt oli ajoitettu lintujen pesintäkauden ulkopuolelle.  

 

Meluun, tärinään ja pölyyn liittyviä valituksia tuli kolmansilta osapuolilta hankkeen 

aikana useita kaikissa urakoissa. Pölyämistä, melua ja tärinää ei tarkkailtu työntekijöi-

den kannalta vaikka nämä altistuvat kaikille kolmelle haitalle.  

 

8.2.2 Pohjavesialueet 

 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa kerrottiin, että suunnitellulla hankealueella 

oli kolme tarkkailtavaa pohjavesialuetta ja kolme tarkkailtavaa jokea sivuhaaroineen. 

Rakentamisen aikana oli huolehdittava, ettei työkoneista päässyt valumaan likaavia ai-

neita ympäristöön. Ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa kerrottiin, että tien raken-

nustöillä saattaisi olla väliaikaisia vaikutuksia vesistöjen pinnan tasoihin tai sameutumi-

siin. Normaaleissa rakentamistilanteissa ei pohjavesin tilan pitäisi kuitenkaan pysyvästi 

huonontua. Ympäristövaikutusten seurantaohjelma vaati rakentamisena aikaista pohja-

vesiseurantaa pohjavesiputkista. (Fraktman et al. 2008, 21–23.) Lisäksi ennen rakenta-
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mista tehtyjen tutkimusten perusteella seurantaan lisättiin yksityisiä kaivoja (Hukkanen 

2011). 

 

Työselityksessä kerrottiin, että pohjavesisuojausrakenteissa oli huomioitu ympäristöon-

nettomuusriskitoiminta. Onnettomuustilanteissa vettä ei saanut päästää ympäristöön 

vaan mahdolliset haitalliset aineet kerätään selkeytysaltaasta tai pohjavedensuojauksella 

vahvistetuista ojista säiliöautoihin. Kaikkien pohjavesialueiden suojausluokka oli vaati-

va kloridisuojaus. Varsinaisia rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia pohjavesiin 

ei työselityksessä kommentoida. (Janhunen et al. 2009, 27.) 

 

Pohjavesi- ja painumaseurantaa oli tehnyt erillinen konsultti ja siitä oli raportoitu vuo-

sittain yhteenvetoraportilla, joka oli ympäristövaikutusten seurantaohjelman mukainen. 

Raportissa pohjavesivaikutusten arvioitiin kohdistuvan kallioperään louhittaviin tunne-

leiden kohdille, rakennettaville silta- ja alikulkupaikoille sekä päälinjan kohdalle noin 

kilometrin matkalle. Päätielinjan kilometrin matka sijoittuu merkittävästi maanpinnan ja 

paikoin pohjaveden pinnan tason alapuolelle. Tämä saattoi vaikuttaa pohjavesivaikutuk-

siin. (Virtanen ja Kallio 2013.) 

 

Pohjavettä tarkkailtiin 70 putkesta ja 80 kaivosta. Rakentamisen aikaisen tarkkailun 

tarkoituksena oli varmistaa, että rakentamisesta ei aiheudu määrällistä tai laadullista 

haittaa pohjavesille. Tarkkailu tuli suorittaa tiheästi, että mahdollisiin ongelmiin pystyt-

täisiin reagoimaan seurannan aikana, sillä esimerkiksi pohjaveden pinnan lasku saattaisi 

aiheuttaa painumariskin maavaraisina perustetuille rakenteille. Erityisen painumaher-

kiksi aluiksi luokiteltiin alueet, joilla irtomaanpeite koostui hienorakenteisista maala-

jeista. (Virtanen ja Kallio 2015.) 

 

Husulan pohjavesitutkimus tehtiin erikseen, että voitiin selvittää tien madaltamisen vai-

kutus alueen pohjaveden pinnan ja läheisen lammen pinnan tasoihin muun muassa alu-

een runsaiden yksityisten kaivojen kautta. Tutkimuksessa todettiin, että louhintojen ja 

siihen liittyvien kaivutöiden ei pitäisi alentaa pohjavesien tasoa alueella. Kuitenkin val-

tatie 26 välittömässä läheisyydessä olevissa kaivoissa riski oli olemassa. Lampeen ra-

kennustöillä ei tutkimuksen mukaan ollut vaikutusta. (Pitkäranta 2008.) 

 



74 

 

Pohjavesitarkkailuun tilattiin päivitys vuonna 2011. Päivitys koski Excel-tiedostoja, 

tunnelien ja eritasoliittymien tarkkailun tarkennuksia, tuhoutuneiden putkien uusimista, 

painumaherkkien alueiden erityistä seurantaa sekä aikataulun, menetelmien, raportointi-

tavan ja viranomaisyhteystyön ehdotuksia. (Hukkanen 2011.) Pohjavesitarkkailun lisä-

yksen ansiosta pohjavesitarkkailu lisättiin louhittavien tunneleiden ja uusien alikulkujen 

alueelle. 

 

Vuonna 2012 havaittiin, että rakentamisesta aiheutui pinnan tason alentamista kahdella 

pohjaveden seuranta-alueella Husulassa ja Kirkkojärvellä. Näiden pohjavesialueiden 

tarkkailun tiivistämistä kehotetaan vuoden 2012 pohjaveden tarkkailun yhteenvetora-

portissa. (Virtanen ja Kallio 2013.) Vuoden 2014 raportissa samoissa kohteissa oli ha-

vaittu pinnan tason alenemista ja Husulan pohjavesialueella pohjaveden pinta oli jäänyt 

rakennustöiden takia pysyvästi alemmalle tasolle. Veden pinnan alenemista oli havaittu 

myös Lankamalmilla ja Ruissalossa. Pohjaveden seurannan yhteenvetoraportissa todet-

tiin, että pohjaveden laadussa ei havaittu merkittäviä rakentamisesta aiheutuneita muu-

toksia. (Virtanen ja Kallio 2015.) 

 

Pohjaveden tarkkailun tuloksista ei viestitty projektin sisällä, vaikka tarkkailussa havait-

tiin joka vuosi pohjaveden pinnan tason alenemista. Lisäksi pohjaveden tarkkailu oli 

useassa hankkeen dokumentissa nostettu tärkeäksi tavoitteeksi.  Pohjaveden pinnan ale-

neminen saattaisi aiheuttaa projektille ongelmia myöhemmin, sillä esimerkiksi yksityis-

ten kaivojen kuivumisesta oli tullut palautteita ja korvausvaatimuksia hankkeelle. 

 

8.2.3 Pintavedet 

 

E18 Haminan ohikulkutien (Vt7) hankkeelle tehdyssä ympäristövaikutusten seurantaoh-

jelmassa oli annettu ohjeet seurata pintavesiä rakentamisen aikana. Pintavesiä tuli tark-

kailla Summanjoesta, Husulanjoesta, Vehkajoesta sekä Brandstakantie ja Kouvolantien 

liittymän viereisestä lammesta. Kymenjoen vesi ja ympäristö ry:n tekemän raportin mu-

kaan vesistöjen tarkkailua tuli tehostaa, jos rakentamisen aikana tehtiin ympäristölle 

vaaraa aiheuttavia toimenpiteitä tai vesien virtausta tai pinnantasoja muutettiin. (Äke-

berg 2014.)  
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Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n raportissa oli kerätty Husulanjoen, Summanjoen ja 

Vehkajoen tarkkailun vesinäytetulokset. Raportissa kerrottiin, että siltatöistä ei vuonna 

2014 aiheutunut vaikutuksia tarkkailtaviin jokiin. Pintavesistä mitattiin sameus, kiinto-

aine, sähkönjohtavuus, pH, permanganaattiluku ja kloridi. Näytteitä otettiin kaksi kertaa 

vuodessa toukokuussa ja marraskuussa. Marraskuussa havaittiin, että sähkönjohtavuus 

ja kloridipitoisuudet olivat hieman isommat Vehkajoella ja Husulanjoella kuin alkuvuo-

desta. (Äkeberg 2014.) 

 

Vehkajoen vesistösillan rakentamiselle saatiin lupa Itä-Suomen aluehallintoviraston 

ympäristövastuualueelta. Lupa edellytti rakentamisen aikaista tarkkailua ja näytteiden 

muutoksista ilmoittamista ympäristöviranomaisille. (Itä-Suomen aluehallintoviraston 

ympäristöalue 2010.) Vehkajoen vesistöä oli määrätty tarkkailtavan päivittäin silmä-

määräisesti ja lisäksi otettava kerran viikossa vesinäytteet kolmesta tarkkailupisteestä 

rakennustöiden aikana. (Korkeamäki E. 2012.) 

 

Vehkajoen vesistöistä oli tehty seurantaa vuosina 2012 ja 2013. Raporteissa ei kerrottu 

korjausehdotuksia tarkkailuun, vaikka vesien havaittiin olevan sameampia kuin ennen 

rakentamista. Tutkimuksessa sanottiin, ettei rakentamisella ollut vaikutusta vesistöjen 

pinnan tasoihin. (Äkeberg 2014.) 

 

Hankkeella rakennettiin myös vesistösilta Lelujokeen, mutta kyseinen joki ei ollut mu-

kana ympäristön tarkkailussa. Tämä voi johtua siitä, että Lelujoensilta on suunniteltu 

myöhemmin kuin muut vesistösillat.  

 

8.2.4 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 

 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa maiseman muutoksia ei tarkkailla rakentami-

sen aikana, sillä lopulliset tulokset on havaittavissa vasta viimeisten seurantakuvauksen 

jälkeen. Myös luonnon seurantaa varten tehdyissä selvityksissä on todettu, että Natura 

2000-alue tai uhanalaiset lajit eivät vaadi rakentamisen aikaista erillistä tarkkailua, liito-

oravia ja idänkirsikorentoja lukuun ottamatta. (Fraktman et al. 2008, 6-30.) Natura 

2000-alueelta löytyi selvityksessä muutama harvinainen laji kuten pensaikkoluhdat, 

jotka on arvioitu Etelä-Suomessa uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi. Mitään suun-
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nitelmaan uhanalaisten lajien suojelulle rakentamisien aikana ei kuitenkaan ollut. (Park-

ko 2013.) Säilytettävät kasvillisuudet ja puut oli suojattava rakennustöiden ajaksi aidoil-

la tai runkosuojauksella. Säilytettävät puut tuli katselmoida ja merkitä ennen töiden 

aloittamista. (Janhunen et al. 2009.) 

 

Liito-oravatarkastuksessa löydettiin liito-oravan papanoita vain kahdelta alueelta, jotka 

oli merkitty liito-oravatarkastukseen. Vanhat liito-oravien pesimäalueet tuli kuitenkin 

tarkistaa liito-oravien varalta ennen puiden hakkuita. Lisäksi puuston kaadossa tuli 

huomioida, että liito-oraville jäi tarpeeksi korkeat puut tienylitykseen (Parkko 2011.)  

 

Lankamalmin lammikoilta löytyi liito-oravaselvityksen yhteydessä EU:n luontodirektii-

vin liitteen IV (a) alaisen idänkirsikorennon lisääntymispaikka. Luonnonsuojelulaissa 

on kielletty liitteen IV alaisten lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen. Hankkeen tuli siis rakentaa idänkirsikorennoilla korvaavat lammikot ja 

tarkkailla korentojen sopeutumsita niille. (Parkko 2011.) 

 

Urakoitsijoiden työ- ja laatusuunnitelmissa huomioitiin suojeltavat kasvillisuudet. B-

osalla oli seurattu liito-oravia rakentamisen aikana, niitä kuitenkaan havaitsematta. A-

osalla liito-oravahavainnot hidastivat hieman kevyen liikenteenväylän rakentamista ja 

aiheuttivat mutkan rakentamista kevyen liikenteen väylään. (Westermark ja Korkeamäki 

H. 2011–2015.) Hankkeessa jouduttiin myös huomioimaan idänkirsikorentojen lisään-

tymislammikko ja rakentamaan uusi lammikko tielinjan alle jäävän tilalle. 

 

8.3 ISO 14001 standardiin vastaaminen 

 

Diplomityön tutkimuskysymyksissä pohdittiin projektin toteuttamisen standardinmukai-

suutta. Kaikki urakoitsijat ilmoittivat käytävänsä ISO 14001 standardia toimissaan ja 

Liikennevirasto kertoi ympäristötoimilinjan ympräistöjärjestelmän mukailevan ISO 

14001 standardia soveltuvin osin. Näin ollen Liikenneviraston projektien tulisi myös 

mukailla ISO 14001 standardia soveltuvasti. (Vehviläinen ja Metsäpelto 2014, 9.) 
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8.3.1 Hankkeen ympäristöpolitiikka ja ympäristösuunnitelma 

 

Projektin ylimmän johdon tulisi määrittää ympäristöpolitiikka ja – tavoitteet sekä oh-

jelmat tavoitteisiin pääsylle (SFS-EN ISO 14001). Haminan ohikulkutie (Vt7) hank-

keelle oli asetettu ympäristövaatimukset ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa, joka 

on ollut tiesuunnitelman liitteenä. Hankkeen toteuttamiselle on asetettu tavoitteet ja oh-

jelmat vuosittain päivitettävässä projektisuunnitelmassa. (Matilainen ja Korkeamäki 

2014.) Kuitenkaan projektisuunnitelmaan ei ollut päivitetty ympäristötavoitteita, vaikka 

hanke oli esitetty hankeryhmissä vuosittain ”vihreän rakentamisen hankkeena”. Projek-

tijohto olisi voinut ottaa ympäristöpolitiikan esimerkiksi Liikenneviraston ympäristö-

toimilinjasta, sillä projektisuunnitelma päivitettiin vuosittain. Hankkeen ympäristöta-

voitteet puolestaan olisi voitu muodostaa ympäristövaikutusten seurantaohjelman tai 

liikenneviraston omien ympäristötavoitteiden kautta. 

 

Projektijohto oli standardin mukaisesti kuvannut projektin toiminnan suunnitelmissaan 

ja johdon antamat ympäristövaatimukset oli esitetty urakoitsijoille urakkaohjelmissa. 

Ympäristösuunnitelman kohta valmius- ja onnettomuussuunnitelma oli myös annettu 

urakoitsijoille tehtäväksi. Projektijohto voisi panostaa ympäristönsuunnitelmassa oleviin 

kohtiin julkisen tiedottamisen suunnitelma ja raportointimenetelmät. Julkisessa tiedot-

tamisessa voitaisiin hyödyntää ympäristövaikutuksista tiedottamisen lisäksi hankkeen 

positiivisia ympäristövaikutuksia, kuten kierrätysmateriaalin käyttöä ja tiealueen luon-

non huomioimista. 

 

Raportointimenetelmät olivat hankkeella epäselvät, sillä jokaisesta ympäristövaikutuk-

sen seurannasta tehtiin omat raporttinsa. Seurannasta saatavan tiedon jako ja leviäminen 

oli myös epäselvää, sillä hankkeella ei ollut selkeää ympäristöviestintäsuunnitelmaa. 

Ympäristöseurannasta ei myöskään pidetty palavereja, joissa tiedonkulkua eri toimijoi-

den välillä olisi saatu varmistettua. Hankkeesta ei tehty omaa ympäristöraporttia, johon 

olisi voitu liittää eri ympäristövaikutuksista tehdyt seurantaraportit. 

 

Standardin ISO 14001 mukaan ympäristöasioista tuli viestiä koko projektiorganisaation 

läpi. Työntekijöille viestintä tapahtui perehdytyksessä ja töiden aloituspalaverissa.  Ura-

koisijat kertoivat raportoivansa viikkotarkastuksissa havaituista ympäristöpoikkeamista 
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vastuussa olevalle työnjohdolle. Tilaajan kanssa ympäristöasiat viestittiin kuukausittain 

työmaakokouksissa ja poikkeamista tehtiin erilliset poikkeamaraportit, joissa käsitellään 

myös korjaustoimenpiteet. Standardin ISO 14001 mukaan ulkopuolelle viestintä on pro-

jektin päätettävissä. Ympäristölle haitallisista töistä on informoitu viranomaisia sekä 

lähi seudun asukkaita.  

 

Urakoitsijoiden toiminta- ja laatusuunnitelmien tulisi vasta standardia ISO 14001, sillä 

yritykset ovat kertoneet toimivansa niiden mukaisesti. Standardin ympäristöpolitiikan ja 

ympäristösuunnitelman vaatimukset sekä urakoitsijoilta löytyvät vastaavuudet näihin on 

esitetty taulukossa 18.  

 

Taulukko 18. Urakoitsijoiden ympäristösuunnitelmista löytyvät ympäristöpolitiikan ja ympäristösuunni-

telmien kohdat. 

 A B C1 C2 D 

Ympäristöpolitiikka      

Sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen Ei Ei Ei x Ei 

Sitoutuminen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen Ei x x x Ei 

Lainsäädännön noudatus Ei Ei x ei Ei 

Ympäristövaatimukset x x x x x 

Ympäristöpäämäärät Ei x Ei x Ei 

Tavoitteet Ei x Ei x Ei 

Ohjelmat tavoitteisiin pääsylle ei x Ei x Ei 

Katselmoinnit x x x x Ei 

Seuranta ja tiedotus x x x x Ei 

Julkinen saatavuus ei ei ei ei Ei 

Ympäristösuunnitelma      

Projektin kuvaus x x x x x 

Ympäristönsuojelusuunnitelma x x x x Ei 

Valmius- ja onnettomuustilanne suunnitelma x Ei x x Ei 

Julkisen tiedottamisen suunnitelma x x x x Ei 

Ympäristöraportoinnin menetelmät x x x x Ei 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelma Ei x Ei Ei Ei 

 

Urakoitsijoiden ympäristöpolitiikka ja – suunnittelu vaatisivat korjauksia, jos niiden 

haluttaisiin täyttävän standardin ISO 14001 asettamat vaatimukset. C2-urakkaosan 

suunnitelmat vastasivat eniten standardia, mutta esimerkiksi työvaihekohtaisten ympä-

ristövaikutusten huomioimiset puuttuivat kokonaan. Urakoitsijoiden ympäristöpolitiik-

kana oli toiminta- ja laatusuunnitelmien ympäristön hallinta tai ympäristönsuojelu koh-
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ta, joka on usein jaettu kolmeen osaan: ympäristösuunnitteluun, ympäristöseurantaan ja 

raportointiin sekä ympäristövahingosta ilmoittamiseen.  

 

Urakkaosa A:lta löytyi ympäristövaatimukset, -katselmoinnit, -seuranta sekä -tiedotus. 

Ympäristöasioiden raportoinnin kerrottiin tapahtuvan vuosittain, jätteiden ja materiaalin 

uusiokäytön osalta tilaajan vaatimissa ympäristöraporteissa. Lisäksi A-urakoisija kertoi 

seuranneessa urakan toteuttamisen aikana pintaveden laatua Vehkajoesta sekä Kolsilan 

tunnelin poistovesistä. Vedenlaatua seurasi ulkopuolinen tarkastaja. Urakoitsija itse seu-

rasi tärinää louhinta- ja paalutustöiden yhteydessä. Paalutustöissä seurattiin myös me-

lua. Murskatusta betonista tehtiin liukoisuustestejä. (Mattinen 2015.) 

 

B-urakoisijan erillisestä ympäristösuunnitelmasta löytyi melkein kaikki ympäristöpoli-

tiikkaan ja – suunnitelmaan vaadittavat asiat. B-urakoisijan rakentamisen vaikutus ym-

päristöön on koottu taulukkoon 19. (TYL LeLu 2012.) 

 

Taulukko 19. B-urakoitsijan huomioimat ympäristövaikutukset (TYL LeLu 2012.) 

Ympäristövaikutus Ehkäisy- ja valvontakeinot 

Melu ja tärinä (louhinta ja murskaus) Ilmoitus viranomaisille, aikarajoitusten nou-

dattaminen, tärinäarvojen valvonta katsel-

muksin ja mittauksin 

Pöly Maa-aineksen ja ajoteiden kostutus, työmaan 

ulkopuolelle leviävän pölyn estäminen ja 

poistetaan 

Poltto- ja voiteluaineet Säilytys kaksoisvaippasäilöissä, imeytysturve 

ja tarvittaessa maa-aineksen poisto, öljyon-

nettomuussuunnitelma 

Kemikaalit ja ongelmajätteiden käsitte-

ly 

Käyttöturvallisuuskansiot työmaalla, jätteiden 

lajittelu ja varastointi erillään muista jätteistä, 

ongelmajätteiden määrästä ja kulusta työ-

maalla tulee pitää kirjaa 

Jätteet Muovi-, metalli- ja puujätteiden lajittelu ja 

toimitus asianmukaiseen käsittelyyn kaato-

paikalle, asfaltti, tiili ja betonijätteen hyöty-

käytön arviointi mahdollisuus 

 

B-osan rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset oli arvioitu ympäristösuunnitelmas-

sa ja niiden toteutuminen voitiin tutkia urakoitsijan toimittamista laatukansioista. B-

urakoitsija myös kertoi välttävänsä turhaa sähköenergiaa ja valaistusta sekä polttoaineen 

kultusta ja työkoneiden tyhjäkäyttöä. (TYL LeLu 2012.) 
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C1-urakoisija oli maininnut noudattavansa ympäristönsuojelussaan annettuja määräyk-

siä ja vallitsevia lakeja. Lisäksi ympäristön suojeluosasta löytyi ympäristövaatimukset 

ja -päämäärät, mutta ei varsinaisia urakan ympäristötavoitteita. (Sutinen 2014.) Ympä-

ristönsuojelusuunnitelma ei ole C1-osalla selkeä.  

 

C2 urakoisija kertoi toiminta- ja laatusuunnitelmansa toimivan myös ympäristösuunni-

telmana (Kultanen 2015). Ympäristöpolitiikan vaatimukset löytyvät suunnitelmasta 

standardinmukaisesti ja urakoitsija oli myös asettanut ohjeet tavoitteisiin pääsylle, jotka 

on esitetty taulukossa 9. D-urakoisijalta ei löytynyt ympäristösuunnitelmaa tai ympäris-

töpolitiikkaa vaikka urakoisija kertoi toimintansa olleen ISO 14001 standardin mukais-

ta. 

 

8.3.2 Tarkistus, korjaus ja raportointi 

 

Yrityksillä oli hankkeen toteuttamisen aikana ISO 14001 sertifikaatti, jolloin pitkäaikai-

sissa projekteissa olisi pitänyt olla myös sertifikaatin vaatimaa auditointeja. Auditoin-

neista ei kuitenkaan ole mitään mainintaa laatudokumenteissa. Auditoinnit olivat yritys-

ten sisäinen asia, sillä hankkeella ei ole olemassa auditoitavaa ympäristöjohtamista. 

(SFS ISO EN 14001, 20) 

 

Standardi velvoittaisi projektia jatkuvaan parantamiseen eli projektin tulisi määräaikais-

ti analysoida ympäristöjohtamistaan. (SFS ISO EN 14001, 20). Projektilla ei ollut varsi-

naisia ympäristöasioihin liittyviä kokouksia kuin projektin alussa. Rakentamisen päätyt-

tyä voisi tarkastella ympäristöasioiden onnistumista ja riskien toteutumista. Mahdolliset 

ympäristökokoukset voisivat olla monivuotisissa hankkeissa tarpeellisia myös hankkeen 

toteuttamisen aikana.  

 

Ympäristövahinkojen ehkäisyyn oli projektissa varauduttu turvallisuuden riskikartoitus-

tenyhteydessä. Sattuneille ympäristöpoikkeamille tehtiin korjausmenettelyt ja ne käsi-

teltiin kuukausittain järjestetyissä työmaakokouksissa. Poikkeamaraporteissa tuli esittää 

myös parannuskeinot, jottei jatkossa tapahdu vastaavia ympäristöpoikkeamia. Projektin 
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valvonnan oli myös mahdollista antaa urakoitsijalle huomautus virheellisestä toiminnas-

ta, jotka urakoista riippuen johtivat erilaisiin sanktioihin.   

 

Urakoitsijat kertoivat seuraavansa ympäristötoimia viikoittaisten turvallisuusmittaus-

kierrosten yhteydessä. Myös tilaaja suoritti riippumattomia turvallisuustarkastuksia A-, 

B- ja C2-urakkaosilla. Mittauksissa tehdyistä havainnoista raportoitiin sekä tilaajaa että 

urakoitsijaa.  

 

Standardinmukaisia ympäristöraportointikäytäntöjä ei hankkeella ollut käytössä ja ym-

päristöseurannasta tehdyt raportit eivät tavoittaneet kaikkia henkilöitä. Ympäristönsuo-

jelutoimenpiteiden toteuttamisesta ei juuri ympäristövaikutusten seurantaraporttien li-

säksi ole mainintoja, sillä työmaakokousten ja kuukausiraporttien ympäristökohdat oli-

vat melko suppeat. 
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9 TULOKSET 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen tilaaja ja kaikkien viiden urakkaosan pääura-

koitsijat kertoivat käyttävänsä ISO 14001 standardia perustana ympäristöstrategioilleen, 

jolloin standardia olisi tullut käyttää pohjana myös projektin ympäristöjohtamiselle. 

Tilaaja kertoi, että ympäristöjärjestelmä, joka mukaan on osa Liikenneviraston strategis-

ta johtamista ja ympäristötavoitteet on tärkeä osa Liikenneviraston kaikkia tavoitteita.   

 

Diplomityössä on selvitetty hankkeen rakentamisen aikana toteutetun ympäristöjohta-

misen onnistuminen ja ISO 14001 standardin mukaisuus. Tarkoituksena on ollut löytää 

parannusehdotuksia, joita voitaisiin hyödyntää vastaavanlaisissa hankkeissa tulevaisuu-

dessa. Diplomityön kohdassa 8 tehdyn ympäristöjohtamisen onnistumisen arvioinnin 

perusteella on löydetty kehitysehdotuksia vastaavanlaisten hankkeiden hankkeen han-

kintavaiheeseen, laadunvalvontaan ja viestintään. 

 

9.1 Kehitysehdotukset hankintavaiheeseen 

 

Liikennevirasto on linjannut, että väylänpidon hankintoja ja ohjeistusta kehitetään niin, 

että taulukossa 20 esitetyt tavoitteet huomioidaan väylänpidon teknisissä ohjeissa sekä 

hankinnan kohteen teknisissä määrittelyissä tai toimittajan soveltuvuusehdoissa ja valin-

taperusteissa. (Vehviläinen ja Metsäpelto 2014, 18–29.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Taulukko 20. Liikenneviraston väylänpidon hankinnoille asetetut ympäristötavoitteet (Vehviläinen ja 

Metsäpelto 2014, 18–29). 

Kasvihuonekaasujen vähennys Hiilidioksidipäästöjen huomioinen 

Energiatehokkuuden parantaminen ja 

energian kulutuksen vähentäminen 

Kaluston energiankulutuksen ja päästöjen 

vähentäminen 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Sään ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin varautuminen 

Pohjavedet ja maaperä Väylän rakentamisesta ei saa aiheutua ris-

kiä pohjavesille tai muuttaa haitallisesti 

niiden oloja. 

Ei saa käyttää sivutuotteita tai uusiomate-

riaaleja pohjavesialueella 

Ympäristölle haitattomien aineiden ja uu-

sien menetelmien käyttöä lisätään pohja-

vesialueella 

Pilaantuneet kohteet kunnostetaan  

Melu ja tärinä  

Ilmanlaatu Pölyämisen vähentäminen, ilman epäpuh-

taudet huomioiminen 

Luonnon monimuotoisuus Luonnonarvot ja kehittyneet uhanalaiset 

kasvuston säilyminen 

Maisema ja kulttuuriympäristö Mahdollisuus ympäristötaiteeseen 

 

Taulukon 20 mukaan hankintavaiheessa voisi hyödyntää liikenneviraston ympäristöta-

voitteita. Tilaaja voi vaatia urakoitsijoita huomioimaan ympäristötavoitteet työsuunnit-

telussaan tai laatuaineistoissaan. Urakoitsijat voisivat hankinnassa saada myös lisäpis-

teitä esimerkiksi ympäristöinnovaatioiden tai uusimateriaalien käytöstä. Hankinnassa 

urakoitsijoita voisi vaatia tekemään jätehuoltosuunnitelman, jossa voisi saada pisteitä 

kierrättämisestä, hyötykäyttövaihtoehdoista ja jätteiden kuljetuksista läheisiin kierrätys-

pisteisiin.  

 

Tarkasteltaessa hankkeen viimeisintä urakkaosan tarjouspyyntöä, ”E18 Haminan ohi-

kulkutie (Vt7), rakennusosa C2 Sisääntulotiet ja Sivatin kevyen liikenteen väylä, KU”, 

havaittiin, että urakoitsijoilta vaadittiin laaduntakaukseksi RALA-sertifikaatti eli raken-

tamisen laatuselvitys tai SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. Lisäksi vaadittiin urakan 

alustava toiminta- ja laatusuunnitelma. (Petäjäniemi ja Westermark 2014.)  Jos urakoit-

sijoita kannustettaisiin hankkimaan ISO 14001 ympäristöjohtamisen sertifikaatti, voitai-

siin sen perusteella antaa laatupisteitä. Sertifikaatin vaatiminen takaisi, että urakoitsijoil-

ta voitaisiin vaatia ympäristötavoitteet sekä ohjelmat tavoitteiden toteuttamiseksi. Näin 

voitaisiin vaatia enemmän ympäristöasioiden huomioimista hankkeessa. 
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Vaihtoehtoja hankinnan kehittämiselle olisi vaatia urakoitsijoilta suosimaan tietynlaisia 

polttoaineita käyttäviä työkoneita tai vähentämään työmaalla syntyviä pöly- ja hiukkas-

päästöjä. Esimerkiksi vaatimalla hankkeessa käytettäväksi pölynpoisto- ja puhdistuslait-

teistoa, pystyttäisiin vähentämään pölyn leviämistä työmaalla. Vaatimusten noudatta-

mista pitäisi tarkkailla urakan aikana aktiivisesti. Jätteidensiirtoasiakirjat oli E18 Hami-

nan ohikulkutie (Vt7) hankkeessa vaadittu kaikilta urakoitsijoilta, mutta ne olivat saata-

vissa vain C2 urakoitsijalta. 

 

Ennen projektin aloittamista keskusteltiin betonimurskeen ja tuhkien hyödyntämisestä 

urakkaosa A:lla. Tuhkia olisi saanut lähellä urakkaa sijaitsevalta jäte- ja energialaitok-

silta Kotkasta, joiden pohja- ja kuonatuhkaa olisi voitu hyödyntää meluvalleissa. Hank-

keen ympäristöasioiden palaverissa 8.2.2012 todettiin, että hankkeelle ei synny massa-

vajetta, joten tuhkan hankinnan ei katsottu olevan tarpeellista. (Korkeamäki H. 2012.) 

Kuitenkin Liikenneviraston on linjannut pienentävänsä toimintansa ympäristöjalanjäl-

keä ja edistävänsä luonnonvarojen kestävää käyttöä, mitä jätteeksi luokitellun tuhkan 

käyttö olisi ollut. Liikenneviraston tavoite on ekotehokas materiaalien käyttö eli vähen-

tää jätteen määrää sekä uusiutuvien että uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Lii-

kennevirasto kannustaa hankkeitaan sivutuotteiden, kuten tuhkan käyttöön (Vehviläinen 

ja Metsäpelto 2014, 16) Uuden toimilinjan voimaan tulon jälkeen vuonna 2014 olisi 

voitu miettiä, voisiko läheltä tulevaa tuhkaa hyödyntää. Lisäksi kohdassa 8.1.2 todettiin, 

että jokaiseen urakkaosaan tuotiin maa- ja kiviainesta ulkopuolelta. Tuhkan käyttöä olisi 

voitu harkita hankkeen etenemisen aikana uudestaan. 

 

9.2 Kehitysehdotukset hankkeen toteuttamisen aikaiseen viestintään 

 

Projektin sisäinen ja ulkoinen viestintä vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen, 

riskien ennakoimiseen ja työntekijöiden asenteisiin. E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) 

hankkeessa tiedonmäärä oli valtava ja vastuuhenkilöt vaihtuivat useasti hankkeen aika-

na. Selkeät raportointi- ja tiedotuskäytännöt auttaisivat hankkeen ympäristöjohtamisen 

toteuttamista ja tiedonkulkua myös henkilöiden vaihtuessa. E18 Haminan ohikulkutie 

(Vt7) hankkeen ympäristöasiat olivat hajallaan ja eikä niistä tiedottaminen ollut sään-

nöllistä. Tiedonsiirto avainhenkilöiden välillä on mahdollisesti ollut katkonaista. Esi-
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merkiksi pohjaveden seurantaa oli tehty koko hankkeen ajan, mutta seurannan tuloksista 

ei ollut mainintaa alueella työskentelevien urakoitsijoiden työmaakokouksissa tai tilaa-

jan projektipalavereissa. Pohjaveden raportoinnissa kerrottiin jo vuonna 2012, että eräi-

den alueiden pohjaveden pinnan taso oli alentunut rakentamisesta johtuvista syistä. Kui-

tenkaan mitään muutosta toimintaan ei ilmeisesti tehty, sillä vuoden 2014 raportissa 

kerrottiin pohjaveden pinnan alentuneen pysyvästi rakentamisesta johtuvista syistä. 

(Virtanen ja Kallio 2015.) 

  

Projektin laaduntarkkailussa ei keskitytty ympäristönsuojeluun, sillä monessa urakka-

osassa laatukansioihin kuuluvat ympäristökansiot ovat tyhjiä, vaikka urakkaosat oli hy-

väksytysti vastaanotettu. Kun tiedetään, että urakoitsijat toimivat ISO 14001 mukaisesti, 

valvonnan olisi helppo tarkistaa suunnitelmien standardinmukaisuus ja perustella vaa-

timukset säännölliselle raportoinnille. Hankkeiden sisäinen tiedottaminen parantuisi 

esimerkiksi järjestämällä vuosittaisen ympäristökokouksen samalla tavalla kuin turvalli-

suuskokouksia hankkeilla pidetään. 

 

Yleistä hyväksyntää ja positiivista imagoa hankkeelle voitaisiin saada hyödyntämällä 

positiivista ympäristöviestintää. Positiivisella ympäristöviestinnällä voitaisiin osoittaa 

hankkeen olevan ympäristöystävällinen, tilaajan linjausten mukainen tai jopa ympäris-

töasioissa edelläkävijä. Liikennevirasto on kertonut suosivansa uusiomateriaalien käyt-

töä. Hankkeella käytettiin muun muassa jätelasista tehtyä vaahtolasia. Vaahtolasin käyt-

töä olisi voitu uutisoida enemmän ja siitä olisi voitu viestiä myös hankkeen sidosryhmil-

le positiivisena, neitseellisiä raaka-aineita säästävänä sekä teollisuuden sivuvirtojen 

hyödyntävänä asiana. 

 

Hankkeen esittelyissä eri medioissa olisi voitu kertoa tielinjauksen panostamisesta ym-

päristöön. Hankeryhmän kokouksissa kerrottiin, että E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) 

hankkeessa toteutettiin vihreää rakentamista. Vihreä rakentaminen olisi ollut helppo 

perustella kertomalla tielinjauksen huomioimasta ympäristöstä ja uusiomateriaalien käy-

töstä. Ympäristöasioista voisi viestiä enemmän lähiseudun asukkaille tai ympäristövi-

ranomaisille. E18 Haminan ohikulkutien negatiivinen julkisuus koostui pääasiassa aika-

tauluista ja liikennejärjestelyistä. Varsinaisesti ympäristöasioista ei syntynyt negatiivista 
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julkisuutta. Ympäristöasioista johtuvista syistä, kuitenkin voi helposti aiheutua aikatau-

luviivytyksiä, joista aiheutuu puolestaan negatiivista julkisuutta. 

 

 Jokaisen urakkaosuuden aloituskokouksessa mainittiin, että tilaaja tulisi suorittamaan 

ympäristöseurantaa urakan rakentamisen ajan. Kokouspöytäkirjoista ei kuitenkaan sel-

vinnyt, miten ympäristöseurantaa tehtiin tai miten siitä raportoitiin. Ympäristöseuran-

nasta ja positiivisista ympäristöasioista voisi viestiä myös projektin sisäisesti. Positiivi-

nen sisäinen viestintä vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin ja työvaiheiden ympäristön-

suojelutoimenpiteiden noudattamiseen.  

 

Ympäristöasiat voisi nostaa ylemmäs kokouksen asialistalla, jos niihin haluttaisiin kiin-

nitettävän enemmän huomioita. Ympäristökohtien tarkemmassa käsittelystä tai omista 

ympäristökokouksista olisi hyötyä hankkeen aikana ja seuraaville hankkeille tulevai-

suudessa, sillä niistä saataisiin konkreettista tietoa. Jos tilaajan projektikokouksissa olisi 

oma kohtansa hankkeen ympäristönsuojelulle, kulkisi tieto myös tehtävästä ympäristö-

vaikutusten seurannasta. Ympäristöseurantaa tehdään koko urakan ajan, joten sen tulok-

sia olisi hyvä käsitellä reaaliaikaisesti, jotta toimintaa voitaisiin kehittää. 

 

9.3 Kehitysehdotukset hankkeen laadunvalvontaan 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen ympäristöjohtamista tarkasteltaessa voidaan 

todeta, että valvonta ei ollut juuri huomioinut ympäristönsuojelua laadunvarmistukses-

saan. Projektin tilaajalta puuttui rakentamisen aikaiset ympäristötavoitteet ja ohjelmat 

niihin pääsylle. Lisäksi valvontasuunnitelmissa ei puhuttu ympäristönsuojeluun liitty-

vistä tarkastuksista tai pistokokeista. Valvonnan tarkastamat urakoitsijoiden laatusuun-

nitelmien huomioimat ympäristöasiat olivat myös eritasoiset. 

 

Standardinmukaisesti ympäristötavoitteet ja niihin pääsyohjelmat luotaisiin myös tilaa-

jan projektijohdolle, jolloin ympäristölaadunvalvonta selkeytyisi ja helpottuisi. Diplo-

mityössä huomattiin, että selkeiden yhteisten tavoitteiden puuttuessa eri urakkaosuuksi-

en ympäristönsuojelutoimenpiteet muodostustuvat hyvin erilaisiksi. Esimerkiksi D-

urakkaosalta ei ollut havaittavissa juuri minkäänlaisia ympäristönsuojelutoimenpiteitä, 

vaikka urakoitsija kertoi käyttäneensä ISO 14001 sertifikaattia toimissaan. D-urakoitsija 
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toimii myös pohjavedensuojaus alueella, muttei kertonut varautuneensa tai huomioi-

neensa pohjavesialueita mitenkään. 

 

Projektin yhteisten ympäristöpäämäärien, -tavoitteiden, -ohjelmien ja -politiikan avulla 

ympäristöjohtamisen kokonaisuuden hallinta olisi selkeää. Tilaajan laadunvarmistus-

konsultti pitäisi toimia myös ympäristölaadunvarmistuskonsulttina, sillä ympäristövai-

kutusten seuranta ja ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat osa laadunvarmistusta. Hank-

keessa oli erillinen ympäristökoordinaattori, kerrotaan 4.6.2012 järjestetyssä urakkaosa 

A:n työmaakokouksessa nro 6. Kuitenkaan mainintoja siitä, mitä ympäristökoordinaat-

tori on tehnyt, ei löydy laatudokumenteista. Ympäristökoordinaattori kertoi sähköposti-

keskustelussa, että ympäristöseurannat tekivät erilliset konsultit. Niiden raportointi on 

tapahtunut suoraa urakoitsijoille, eikä yhteistä tiedonsiirtoa ole ollut. (Myllyoja 2015.) 

 

9.3.1 Ympäristövalvonnan yhdistäminen turvallisuusvalvontaan 

 

Ympäristöjohtamisen valvontaa voitaisiin kehittää joko yhdistämällä se turvallisuusjoh-

tamiseen tai hyödyntämällä turvallisuusjohtamisessa käytettyjä keinoja. Ympäristökier-

rokset voitaisiin yhdistää selkeimmin turvallisuuskierroksiin. Lisäksi ympäristöpoik-

keamista voitaisiin kerätä tietoa ja laskea hankkeelle ympäristöonnettomuustaajuus. 

Esimerkiksi kuinka monta ympäristöpoikkeamaa on havaittu hankkeen työtunteja koh-

den. Myös ympäristö läheltä piti tilanteita, kuten pieniä polttoainevuotoja tai puiden 

vähäisiä vaurioita voisi seurata ja raportoida esimerkiksi työmaakokouksissa. 

 

Työturvallisuuslaki ohjeistaa projekteja myös ympäristöasioissa, sillä siinä on annettu 

määräyksiä siisteyteen, ilman epäpuhtauksiin, kemiallisiin aineisiin ja fysikaalisiin teki-

jöihin liittyen. Turvallisuus- ja ympäristöasioita käsitellään usein yhdessä, sillä ne liitty-

vät toisiinsa. Ympäristöturvallisuusasiat tulisikin nostaa paremmin esiin laatudokumen-

teissa. Rakentamisella on ympäristövaikutuksia, joille on asetettu työturvallisuuslaissa 

määräykset. Esimerkiksi ilman epäpuhtaudet eivät saa aiheuttaa vahinkoa tai häiritä 

työn tekemistä. (Työturvallisuuslaki 738/2002 37§) Työmailla syntyy aina pölyä, joka 

voi levitä lähiympäristöön ja aiheuttaa sotkeutumista tai hengityssairauksia työntekijöil-

le.   
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Työturvallisuuslaissa on asetettu, että työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle ei 

saa aiheutua haittaa kemiallisten tekijöiden kanssa. (Työturvallisuuslaki 738/2002 38§) 

Melu ja tärinähaittoja tulee tarkkailla lähiympäristön kannalta, mutta myöskään työnte-

kijöille ei saa aiheutua vaaraa niistä. Työturvallisuuslaissa sanotaankin, että työntekijöi-

den altistuminen lämpöolosuhteille, melulle, paineelle ja tärinälle tai muille fysikaalisil-

le tekijöille on rajoitettava niin vähäisiksi, ettei tekijöistä aiheudu haittaa työntekijöille. 

(Työturvallisuuslaki 738/2002 39 §). Melumittauksia voisikin tehdä työmaalla sellaisis-

sa kohteissa, joissa työntekijät altistuvat koville äänille. Työturvallisuuslain nojalla ym-

päristövaikutusten aiheuttamaa haittaa työntekijöille tulisi huomioida hankkeissa 

enemmän. 

Hankkeen riskien hallintapalavereissa voitaisiin nostaa ympäristöasiat omaksi ryhmäk-

seen. Kun riskeille mietitään ehkäisy- ja lievennyskeinoja, saataisiin ISO 14001 mukai-

nen valmiussuunnitelma hankkeelle. Ympäristövaikutusten seurantaohjelmassa nostet-

tujen ympäristönäkökohtien huomioiminen myös riskikartoituksessa olisi helppo kehi-

tyskeino ympäristöriskien huomioimiselle. Valvonta voisi tarvittaessa tehdä pistokokei-

ta esimerkiksi vaarallisten aineiden säilytykseen, jätteiden raportointiin tai työmaan 

aloituspalavereihin. 

 

9.3.2 Laatuvirhepistejärjestelmän kehittäminen 

 

Urakkaosissa oli käytössä erilaisia menetelmiä, joilla pyrittiin kannustamaan urakoitsi-

joita hyvään ja laadukkaaseen työhön. Menetelmissä voitiin esimerkiksi maksaa ura-

koitsijalle kannustinrahaa, jos urakoitsija saavutti tietyn turvallisuustason urakan lopuk-

si. Myös ympäristönsuojelutaso voisi olla yksi kannustin. Jos urakoitsija saavuttaisi 

tarpeeksi suuren ympäristönsuojelutason, urakoitsijalle voitaisiin maksaa kannustinra-

haa ja vastaavasti liian pienestä tuloksesta urakoisija joutuisi maksamaan sanktioita.  

 

Urakkaosalla C2 oli käytössä virhepistejärjestelmä, jossa urakoitsijaa kannustettiin erin-

omaiseen suoritukseen turvallisuuden, työn laadun, sidosryhmäyhteystyön ja ympäris-

tön suhteen. Urakoitsija pystyi ansaitsemaan yhteensä 80 000 euroa. Jokaisesta tilaajan 

havaitsemasta poikkeamasta urakoitsija sai kuitenkin virhepisteitä poikkeaman laadun 

ja vakavuuden mukaan. Kun virhepisteet ylittivät tietyn arvon, urakoitsijan kannustinra-
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ha väheni urakkasopimuksen liitteessä havaitun määrän mukaisesti. Virhepistejärjestel-

män ympäristöpoikkeamat on esitetty taulukossa 21. (Liikennevirasto 2014d, 8.)  

 

Taulukko 21. Virhepistejärjestelmän ympäristöasiat (Liikennevirasto 2014d, 12.) 

Poikkeama Virhepistemäärä 

Maanomistajan aiheellinen huomautus urakoit-

sijan aiheuttamasta tien heikkenemisestä 

2 

Huomautus työmaan siisteydestä 2 

Öljyvuoto työmaalla 3 

Ympäristöasioihin liittyvät muut laiminlyönnit 3 

Rajapyykkien ja pohjavesiputkien hävittämises-

tä tai tuhoamisesta ilmoittamatta jättäminen 

3 

 

Hankkeen ympäristöjohtamista tarkasteltaessa havaittiin ympäristöpoikkeamia, joita 

voisi hyödyntää virhepistejärjestelmän ympäristöasioissa. Uudet poikkeamaehdotukset 

on esitetty taulukossa 22. 

 

Taulukko 22. Poikkeamaehdotuksia virhepistejärjestelmään. 

Ehdotettu poikkeama Havainto hankkeesta 

Häiritsevä pölyäminen Kolmannen osapuolen huomautus 

Roskien jättäminen yleisille teille Yleisen liikenteen sekaan jääneet työmaa-

roskat 

Yksityisten kaivojen kuivuminen tai poh-

javesisuojauksen laiminlyönti 

Selkeästi rakentamisesta johtuvista syistä 

Laatupapereiden ympäristöpuutteet Urakoitsija luvannut noudattaa ISO 

14001, muttei kuitenkaan noudata 

Luonnon vahingoittaminen Puiden vaurioituminen (louhintakivillä) 

Melua aiheuttavien töiden tekeminen yö-

aikaan 

Kolmannen osapuolen huomautus, silta-

töistä yöaikaan 

Varautumattomuus öljyvahinkoon Imeytysturpeiden tms. puuttuminen koh-

teesta 

Ympäristövaikutusten seurantaohjelman 

laiminlyönti tai vastoin toiminen 

Esimerkiksi poikkeamasta ilmoittamatta 

jättäminen, ylimääräisten puiden kaatami-

nen 

 

Hankkeessa havaittuja ympäristöpoikkeamia olivat esimerkiksi maakaasuputkien vauri-

oituminen kaivutöissä, puiden vaurioituminen louhinnoissa, suojeltujen puiden kaata-

minen, hulevesien karkailu ja stabilointiaineen ylittyvät raja-arvot. Pienemmistä poik-

keamista voisi käyttää termejä ”läheltä piti tilanne” tai ”lievä vaaratilanne”. Pienet 

poikkeamat voitaisiin laskea hankkeen ympäristötaajuuteen.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Diplomityössä tarkasteltiin 180 miljoonan euron arvoisen infrastruktuuriprojektin ym-

päristöjohtamisen onnistumista ja arvioitiin sitä, miten vastaavanlaiset hankkeet voisivat 

hyötyä jatkossa ISO 14001 standardin mukaisesta ympäristöjohtamisjärjestelmästä. 

Tutkimuksessa käytettiin apuna laadulliseen tutkimukseen kuuluvia tutkimuskysymyk-

siä. Tutkimuskysymyksiä pohditaan tässä osassa. 

 

Standardin ISO 14001 käyttämisen havaittiin muuttavan eniten projektin valvonnan 

toimintaa, sillä se antaa perusteet vaatia urakoitsijoita toimimaan standardin mukaisesti 

ja kiinnittämään huomiota toimintansa ympäristövaikutuksiin. Standardista ei välttämät-

tä ole hyötyä projektille ilman projektijohdon sitoutumista toimimaan standardin mukai-

sesti, vaikka urakoitsijat kertoisivatkin toimintansa laaduntakeena olevan ISO 14001 

standardin. Aktiivinen ympäristöasioiden valvonta osana jokaista työvaihetta tuo stan-

dardista saatavat hyödyt esiin projektin kuluessa. 

 

Standardin käytön haasteet voivat olla projektityöskentelyn nopea päätöksen teko, stan-

dardin jäykkyys, projektin osapuolten erilaiset toimitavat ja työntekijöiden sekä projek-

tin johdon asenne ympäristöjohtamista kohtaan. Projekteissa joudutaan aina sovittamaan 

ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjohtaminen projektin luonteen, laajuuden ja 

tarkoituksen mukaisesti, jolloin se voi vaatia paljon työtä ennen projektin aloittamista. 

Standardia mukaileva ympäristöjärjestelmä on helpompi siirtää vastaavanlaiseen projek-

tiin tulevaisuudessa, kun ympäristöjärjestelmä on todettu toimivaksi edellisessä projek-

tissa. 

 

10.1 Hankkeen ympäristöjohtamisen toteuttaminen ISO 14001 stan-

dardin mukaisesti 

 

Tutkimusosassa todettiin, että vaikka E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen tilaaja 

oli ottanut käyttöön standardinmukaisen ympäristötoimilinjan, se ei vaikuttanut tämän 

projektin toteuttamiseen. Ympäristötoimilinja on otettu käyttöön vasta vuoden 2014 

lokakuussa, jolloin projektista oli ollut 80 % valmiina. Toisaalta projektin johtamisessa 
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havaittiin joitain ISO 14001 standardin piirteitä. Hankkeelle oli tehty ympäristövaiku-

tusten seurantaohjelma, josta olisi mahdollisesti voitu poimia mahdollisesti ympäristö-

johtamisen tavoitteet hankkeelle. Lisäksi tilaaja oli velvoittanut urakoitsijoita huomioi-

maan ympäristöasioita toiminnoissaan ja laatudokumentaatioissaan. 

 

Rakentamisen aikainen ympäristövaikutusten seuranta oli annettu urakoitsijan tehtäväk-

si. Kaikki urakoisijat ilmoittavat, että heidän toimissaan oli huomioitu yrityksessä käy-

tössä oleva ympäristöjärjestelmän standardi ISO 14001. Kuitenkin urakoitsijoiden to-

teuttama ympäristöjohtaminen vaihteli laajasti, esimerkiksi ympäristöjohtamisen tavoit-

teita ei löytynyt läheskään kaikilta urakoitsijoilta. Myös työvaiheiden ympäristövaiku-

tukset oli huomioitu vaihtelevasti eri urakkaosissa. 

 

Tilaajalta ei löytynyt mainintaa projektin toteuttamisen ympäristötavoitteista eikä siitä, 

miten hankkeen ympäristövaikutuksia tai muita urakoitsijoille annettuja vaatimuksia 

seurattiin hankkeen toteuttamisen aikana. Tärkeiksi nostettujen ympäristövaikutusten 

seurannasta tehtiin hankkeen ajan raportointia mutta sitä ei hyödynnetty projektin ym-

päristöjohtamisen tai työvaiheiden ympäristönäkökohtien kehittämisessä. Standardi vaa-

tisi hankkeen johtoa kertomaan aiempaan selkeämmin ympäristöpolitiikan sekä luo-

maan projektin toteuttamiselle ympäristötavoitteet ja ohjelmat tavoitteisiin pääsylle. 

Standardi vaatisi myös suunnitelmat ympäristöraportoinnille ja tiedottamiselle. 

 

10.2 Ympäristöongelmien ennakoiminen ISO 14001 standardien avulla 

 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeessa raportoidut ympäristöpoikkeamat olivat 

hankkeen toimijoiden mukaan vähäisiä tai niistä ei aiheutunut suuria ympäristövahinko-

ja. Ympäristöpoikkeamat liittyivät muun muassa öljy- ja louhintavahinkoihin, puiden 

vahingoittamiseen sekä melu-, tärinä ja pölypäästöihin. ISO 14001 standardin käyttämi-

nen ei välttämättä olisi estänyt syntyneitä ympäristövahinkoja, mutta sen mukainen toi-

minta olisi edellyttänyt rakentamisen ympäristötarkkailua ja kehittänyt hankkeena aika-

na työvaiheita mahdollisesti ympäristöystävällisemmiksi. Standardin mukainen ympä-

ristöjohtaminen olisi saattanut nostaa esiin uusia ympäristövahinkoja, joita ei ollut kir-

jattu hankkeen laatumateriaaleihin. 

 



92 

 

Standardinmukaisesti toimiva ympäristöjohtaminen vaatisi hankkeen toteuttamiselle 

seurantasuunnitelman. Suunnitelmassa tulisi kertoa seurantamenetelmät ja seurannan 

aikataulu. Seurantaa voisi toteuttaa pitämällä säännöllisiä ympäristökokouksia sekä ym-

päristöasioiden aloitus- ja lopetuskokoukset urakan alussa ja lopussa. Kokousten avulla 

ympäristövaikutusten seurannasta saatavat tiedot jakaantuisivat hankkeen eri toimijoille, 

ympäristöjohtaminen olisi läpinäkyvää ja hankkeen toimijoiden ympäristötietoisuus 

kasvaisi. Tietoisuuden lisäännyttyä hankkeen ympäristövaikutustenseurannassa tehtyjä 

havaintoja pystyttäisiin hyödyntämään hankkeen toteuttamisen aikana ja näin vaikutta-

maan ympäristöpäästöjen vähenemiseen. Esimerkiksi pohjavesitarkkailussa havaittiin 

mahdollisesti rakentamisesta johtuvaa pinnan korkeuden alenemista ja lopulta todettiin 

pinnan korkeuden alentuneen pysyvästi rakentamisista johtuvista syistä. Pohjaveden 

mittaustietoja olisi voitu hyödyntää työn etenemisen aikana ja mahdollisesti estää tai 

hillitä pohjaveden pinnan pysyvää alenemista. 

 

10.3 ISO 14001 standardin hyödyt projektille 

 

ISO 14001 standardin mukaisessa toiminnasta saatavia hyötyjä hankkeelle ajateltiin 

diplomityössä tilaajan kannalta. Ympäristöpoikkeamien havaitseminen ajoissa alentaisi 

projektin kuluja pitkällä aikavälillä sekä säästäisi hankealueen ympäristöä ylimääräiseltä 

kuormitukselta. Jos esimerkiksi havaittaisiin projektin aikana, että yksityisestä kaivosta 

olisi hävinnyt rakentamisesta johtuvista syistä pohjavesi, korjaustoimenpiteet olisi help-

po tehdä heti havainnon tultua esiin, eikä useiden kuukausien päästä. Hankkeen päätty-

misen jälkeen arvioidaan ympäristövaikutusten seurantaohjelman mukaisesti ympäris-

tövaikutukset. Projektin jälkeen havaittavat ympäristöhaitat tai vastoin ympäristövaiku-

tusten seurantaohjelmaa toimiminen voivat aiheuttaa tilaajalle odottamattomia kustan-

nuksia. ISO 14001 standardin mukaisesti toimimalla ympäristöasiat olisivat osa hank-

keen johtamista ja niitä tarkkailtaisiin osana muuta toimintaa. Tällöin varauduttaisiin 

riskeihin ja havaittaisiin esteet ja pullonkaulat hankkeessa nopeammin. 

 

Standardin mukaisesta ympäristöjohtamisesta on hankkeelle hyötyä, sillä se velvoittaa 

projektin toimijoita ajattelemaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja parhaim-

millaan vähentämään energian tai raaka-aineiden kulutustaan. Lisäksi projektin jätteille 

tai sivutuotteille on teoriassa mahdollista löytää markkinoita Jätteiden lajitteluun ja uu-
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siomateriaalien käyttöön panostaminen on myös yhteiskunnallinen hyöty. Lisäksi hank-

keen päästöt vähenevät, kun niihin aletaan kiinnittää hankkeen toteuttamisen aikana 

huomiota ja hankkeessa myös toteutetaan havaintojen avulla kehitetyt korjausehdotuk-

set ja parannuskeinot. ISO 14001 standardin mukainen toiminta levittää tien rakennus-

töiden ympäristövaikutuksissa tietoisuutta. 

 

ISO 14001 standardin mukainen toiminta voi tuoda projektille positiivista julkisuutta. 

Standardia on peruste hankkeen ympäristöystävällisyydestä. Julkisuuskuvaltaan ympä-

ristöystävällisempi hanke parantaa yleensä yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa 

sekä antaa paremman kuvan hankkeella toimivista henkilöistä myös ulkopuolisille. 

 

Jos standardin mukainen ympäristöjärjestelmä todetaan hyödylliseksi hankkeissa, voi-

daan se siirtää tilaajan seuraaviin hankkeisiin.  E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hank-

keen kannalta kehitettäviä ympäristöjohtamisen asioita löytyi ainakin urakoiden hankin-

tavaatimuksista, rakentamisen aikaisesta laadunvalvonnasta sekä urakan sisäisestä ja 

ulkoisesta viestinnästä. Kehitysehdotusten perusteella tilaaja voi lähteä kehittämään 

toimintaansa ja osoittaa toimivansa Liikenneviraston ympäristötoimilinjan mukaisesti. 
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11 YHTEENVETO 

 

Projektin toteuttamisen aikaisella ympäristöjohtamisella on mahdollista tehdä projektis-

ta kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi. Projektijohto tarvitsee kuitenkin 

ympäristöjohtamiselle puitteet ja käytännöt, joiden perusteella lähteä rakentamaan ym-

päristöjohtamisjärjestelmää. Puitteet ja käytännöt on mahdollista saada SFS-EN ISO 

14001 standardia soveltamalla. ISO 14001 standardin hyödyntäminen on luonteva vaih-

toehto, sillä standardi on käytössä yhä laajenevalla määrällä yrityksiä ja sitä on alettu 

hyödyntämään mukaillusti myös julkisten tahojen ympäristötoimilinjoissa. Monen toi-

mijan toteuttama projekti hyötyy standardin käyttämisestä, sillä se antaa kaikille projek-

tin toimijoille yhtenäiset käytännöt ja raportointitavat. Yhtenäiset käytännöt ja rapor-

tointitavat antavat projektille läpinäkyvyyttä sekä sidosryhmien suuntaan, että sisäisesti 

projektin toimijoiden kesken. Parhaimmillaan standardi helpottaa myös viranomaisten 

kanssa työskentelyä ja parantaa projektin julkisuuskuvaa. 

 

Standardi ISO 14001 auttaa projektin johtoa ennakoimaan ja varautumaan projektin 

riskeihin, esteisiin ja pullonkauloihin. Standardin mukaisessa toiminnassa tarkastellaan 

projektin ympäristövaikutuksia ja tehdään ohjelmia tärkeimpien ympäristövaikutusten 

hallintaan. Näin on mahdollista vähentää projektista aiheutuvia päästöjä sekä energian 

ja raaka-aineiden kulutusta.  

 

Projektin ympäristöjohtamisen toteuttaminen standardin ISO 14001 mukaan vaatii pro-

jektin toimijoiden sitoutumisen standardiin ja ylimmän johdon tuen. Standardin mukai-

sesta järjestelmästä ei ole hyötyä, jos siihen ei käytetä tarpeeksi resursseja. Ympäristö-

johtaminen tulisikin olla suoraan osa projektijohtamista. Tällöin standardin vaatimat 

asiat kuten ympäristöpolitiikka, ympäristötavoitteet ja ympäristöohjelmat, toteutetaan 

osana projektin normaalia toimintaa. 

 

Diplomityössä projektin toteuttamisen aikaista ympäristöjohtamista tutkittiin esimerk-

kiprojektin E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen kautta. E18 Haminan ohikulkutie 

(Vt7) hanke oli suuri monivuotinen tienrakentamisprojekti, joka toteutettiin viidessä eri 

urakkaosassa. Hankkeen ympäristövaikutuksista oli tehty seurantaohjelma ennen hank-

keen rakentamisen aloittamista. Hankkeen rakentamisen aikaista ympäristöjohtamista 
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tarkasteltiin ja sen onnistumista analysoitiin vertaamalla toteutunutta ympäristöjohta-

mista ISO 14001standardiin sekä hankkeelle ja urakoitsijoille asetteluihin ympäristö-

vaatimuksiin. Hankkeen ympäristöjohtamisen tutkimisen tavoitteena oli selvittää, miten 

hanke olisi hyötynyt ISO 14001 standardin mukaisesta ympäristöjohtamsiesta. 

Hankkeen ympäristöjohtamisen toteutuminen tarkastettiin laatudokumenttien ja 

haastattelujen perusteella. Hankkeen toteutuneen ympäristöjohtamisen onnistumista 

arviointiin ja arvioinnin avulla tehtiin korjausehdotukset hankkeen 

ympäristöjohtamiselle. Analyysia ja korjausehdotuksia voidaan hyödyntää 

vastaavanlaisten hankkeiden ympäristöjohtamsiessa tulevaisuudessa. 

 

Työssä havaittiin, että E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen toiminnan ympäristö-

vaikutuksiin suhtauduttiin eri urakoitsijoiden kesken eri tavoin, vaikka jokainen urakoit-

sija ilmoitti laaduntuottamisensa takuuna olevan ISO 14001 standardin. Urakoitsijat 

huomioivat töidensä ympäristövaikutuksissa eri asioita ja olivat tehneet eritasoisia ym-

päristösuunnitelmia. Hankkeen tilaajan valvonnan piti tarkkailla urakoitsijoiden toimin-

nan laatua hankkeen toteuttamisen aikana. Tilaajalla ei ollut hankkeelle erillisiä ympä-

ristösuunnitelmia tai – tavoitteita. Ympäristöasioita ei myöskään nostettu omiksi valvot-

taviksi kohteikseen, vaikka hankkeelle oli annettu ympäristönsuojeluvelvoitteita. Varsi-

naista ympäristöjohtamista ei projektin aikana toteutettu vaan ympäristönsuojeluasiat ja 

ympäristövaikutusten tarkkailu oli hajautettu eri yksiköihin tai ulkoisille konsulteille. 

Tieto ei kulkenut hankkeen tasojen läpi ja ympäristöraporteista saatua tietoa ei hyödyn-

netty hankkeen rakentamisen aikana. 

 

Tilaaja pystyisi kehittämään projektin ympäristöasioiden hallintaa hyödyntämällä ISO 

14001 standardia vastaavanlaisen tienrakennusprojektin ympäristöjohtamisen perustana. 

Parhaimmillaan projekti pysyisi normaalia paremmin aikataulussa sekä olisi kustannus-

tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi. Standardin avulla pystytään kehittämään ura-

koiden hankintavaihetta, hankkeen sisäistä ja ulkoista viestintää sekä hankkeen laadun-

valvontaa. ISO 14001 standardi antaa hankkeen tilaajalle käytännöt ja ohjelmat ympä-

ristöjohtamiselle. Sen avulla tilaaja voi vaatia urakoitsijoita panostamaan ympäristön-

suojeluun ja raportoimaan selkeämmin urakan ympäristöjohtamisesta kuin E18 Hami-

nan ohikulkutie (Vt7) hankkeessa. Standardia voidaan hyödyntää yhtenäiseen ja lä-

pinäkyvään raportointiin sekä tiedottamiseen. 
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ven Natura 2000-alueen pohjoisosan kasvilli-

suusselvitys 2012. 22.2.2013 Parkko 

Natura 2000-alueen 

tiedot 

Tarkkailuohjelma VT7 -hankkeessa vedenlaadun 

seuraamiseksi Vehkajoella 22.2.2012 Korkeamäki E. Vehkajoen tiedot 

Vt7 (E18) parantaminen Haminan kohdalla, ra-

kennussuunnitelman laatiminen 20.9.2008   yleistietoa hankkeesta 

Riskienhallintasuunnitelma 25.5.2012 Harju ja Kivinen Ympäristöriskit 

Riskienhallintasuunnitelman turvallisuustauluk-

ko: Rakennusosat A ja D 30.9.2011 Harju et al. 

A-osan ympäristöris-

kit 

Riskienhallintasuunnitelman turvallisuustauluk-

ko: Rakennusosa C 20.1.2012 Harju et al. 

C1 ja C2 osan ympä-

ristöriskit 

Riskienhallintasuunnitelman turvallisuustauluk-

ko: Rakenneosa B 26.1.2012 Harju et al. 

B-osan ympäristöris-

kit 

Riskienhallintasuunnitelman turvallisuustauluk-

ko: Rakennusosa D 23.5.2012 Harju et al. 

D-osan ympäristöris-

kit 

Rakennusvaiheen dokumentit 

E18 Haminan ohikulkutie Vt7 Projektisuunni-

telma 27.1.2014 

Matilainen ja 

Korkeamäki H. 

Projektin kuvaus, 

projektin tavoitteet 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) Toteutuspäätös 15.5.2014 Westermark 

Projektin lähtökohta, 

urakoitsijat 

Liikenneviraston hankesivut 18.6.2015 Liikennevirasto Hankkeen perustiedot 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7), rakennusosa A 

välillä Summa-Kolsila, KU, Toiminta- ja laatu-

suunnitelma 6.9.2012 Sutinen 

A-osan ympäristö-

suunnitelma 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) rakennusosa B 

välillä Kolsila-LeLu, KU, Toiminta- ja laatu-

suunnitelma 25.9.2012 Hokkanen 

B-osan laatusuunni-

telma 

TYL LeLu Urakan ympäristösuunnitelma 11.10.2012 TYL LeLu 

B-osan ympäristö-

suunnitelma 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7), rakennusosa C1 

Suokalliontie KU, Toiminta- ja laatusuunnitelma 7.5.2014 Sutinen 

C1-osan ympäristö-

suunnitelma 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7), rakennusosa C2 

Sisääntulotiet ja Sivatin kevyen liikenteen väylä 

KU, Toiminta- ja laatusuunnitelma 20.2.2015 Kultanen 

C2-osan ympäristö-

suunnitelma 

Toiminta- ja laatusuunnitelma E18 rakennusosa 

D 23.4.2013 Ahtola et al. 

D-osan ympäristö-

suunnitelma 
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E18 Haminan ohikulkutien (Vt7) Pohjavesitark-

kailu vuonna 2012 31.3.2013 Virtanen 

Pohjavesimittausten 

tulokset 

Valtatie 7 parantaminen moottoritieksi Haminan 

kohdalla. Rakentamissuunnitelma. Pohjavesi- ja 

painumatarkkailuohjelma 15.12.2011 

Hakoniemi ja 

Öhberg 

Pohjaveden ja painu-

man mittaaminen 

E 18 Haminan ohikulkutie (Vt7) välillä Summa- 

Kolsila, Louhinta- ja paalutustyön ympäristösel-

vitys 28.2.2012 Kostiainen 

A-osan louhinnan 

ympäristövaikutukset 

E18 Haminan ohikulkutie Projektikokoukset 1-

44   

Westermark ja 

Korkeamäki 

Projektin sisäinen 

ympäristöasioista 

tiedottaminen 

E18 Haminan ohikulkutie urakkaosa A Summa-

Kolsila, KU Työmaakokoukset 1-34   

Westermark ja 

Shalman 

A-osan ympäristöasi-

oista tiedottaminen 

E18 Haminan ohikulkutie urakkaosa B Kolsila-

Lelu, KU Työmaakokoukset 1-28   

Matilainen ja 

Hokkanen 

B-osan ympäristöasi-

oista tiedottaminen 

E18 Haminan ohikulkutie urakkaosa C1 Suokal-

liontie, KU Työmaakokoukset 1-5   

Matilainen ja 

Leskinen 

C1-osan ympäristö-

asioista tiedottaminen 

E18 Haminan ohikulkutie urakkaosa C2 Sisään-

tulotie ja Sivatin kevyen liikenteen väylä, KU 

Työmaakokoukset 1-7   

Matilainen ja 

Kultanen 

C2-osan ympäristö-

asioista tiedottaminen 

E18 Haminan ohikulkutie urakkaosa D liikenteen 

hallinta Rantahaka-Lelu, KU Työmaakokoukset 

1-23   

Matilainen ja 

Nyrhinen 

D-osan ympäristöasi-

oista tiedottaminen 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) Hankeryhmä 10.9.2013 Korkeamäki H. Hankeviestintä 

E18 Haminan ohikulkutie (Vt7), urakkaosa C2 

kannustinmekanismi 2014 Liikennevirasto Virhepistejärjestelmä 

Sopimuskohtaiset urakkaehdot, A-osa 2011 Liikennevirasto 

Urakan ympäristö-

vaatimukset 

Sopimuskohtaiset urakkaehdot, B-osa 2012 Liikennevirasto 

Urakan ympäristö-

vaatimukset 

Urakkaohjelma, C1-osa 2014 Liikennevirasto 

Urakan ympäristö-

vaatimukset 

Urakkaohjelma, C2-osa 2014 Liikennevirasto 

Urakan ympäristö-

vaatimukset 

Sopimuskohtaiset urakkaehdot, D-osa 2013 Liikennevirasto 

Urakan ympäristö-

vaatimukset 

Rakennustyömaan turvallisuussuunnitelma, A-

osa 22.12.2011 Mattinen 

Louhinnan ympäris-

tövaatimukset 

Työmaakohtainen perehdyttäminen, A-osa 5.12.2013 Mattinen 

Perehdytyksen ympä-

ristöasiat 

Työmaaopas v08, B-osa 13.3.2014 Lehtinen 

Perehdytyksen ympä-

ristöasiat 

Työmaaopas, C2-osa 27.3.2015 Linnasalo-Aho 

Perehdytyksen ympä-

ristöasiat 

Työmaaopas, D-osa 31.5.2013 

Ahtola ja Nyrhi-

nen 

Perehdytyksen ympä-

ristöasiat 
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Urakkaosien työmaakokousten ympäristöasiat. 

Taulukko urakkaosa A:n työmaakokousten ympäristömaininnat. 

Nro Pv Ympäristöasiat 

1 16.1.2012 

Meluilmoitus Haminan Kaupungille louhinta, paalutus ja murskaustöistä 

Tilaaja kertoi; että tulee suorittamaan ympäristöseurantaa urakka-alueella 

Ympäristöasioiden palaveri pidetty 1.2.2012  

Smk:ssa ei saa käyttää kierrätysasfalttia 

2 2.2.2012 

Katselmukset ja tärinämittaukset Finnrock Oy:n toimesta louhintoihin liittyen 

Melupäätös saatu 17.1.2012 

Ympäristöviranomaiset on hyväksynyt betonimurskan käytön hankkeella 

3 7.3.2012 

Tärinämittaukset suoritettu työmaan lähikiinteistöissä: yksittäisiä ylityksiä on ta-

pahtunut (ei vaurioita rakenteissa) 

Vehkajoesta on otettu näytteitä ei poikkeavuuksia 

Betonimurskan hyödynnys päätös  

Meluilmoitus Haminan ympäristötoimeen: Kolsilan murskaus 

Ympäristötoimen kanssa pidetään palaveri murskauksiin liittyen  

4 3.4.2012 

Koko hanketta koskeva meluilmoitus jätetty ja Kolsilan melulupa saatu 

Paalutuksiin tullut ELY:ltä ohjeet 

5 3.5.2012 Melupäätös saatu 16.4.2012 

6 4.6.2012 

Viranomaispalaveri: 14.6.2012,  

Louhintakohteissa ei tärinämittaus ylityksiä  

Tiina Myllymäki koordinoi ympäristöseurantaa 

7 3.7.2012 Louhintakohteissa tehdään seurantaa tärinämittauksin ja katselmuksin: Ei ylityksiä 

8 7.8.2012 Pilaantuneita maita löydetty 

9 4.9.2012 

Louhintavahinkoja syntynyt työmaalla 

Kolsilan tunnelin poistovesin käsittelystä saatu viranomaislausunto 

ELY:n ympäristöryhmälle esittelytyömaalla 

10 1.10.2012 

Sillan purkulupapäätös  

Vesinäytteitä Kolsilan poistovesistä 

Haminan ympäristötoimi on vieraillut hankkeella 

Säteilyturvamittauksia ei tarvita Kolsilan tunnelissa 

11 1.11.2012 Melumittauksissa ei ylityksiä Kolsilassa 

12 3.12.2012 

Vehkajoen vesinäytteitä otettu 

Kolsila poistoputkien näytteet otettu 

13 16.1.2013 

Urakoitsija on toimittanut vuosittaisen ympäristöraportin tilaajalle 

Vehkajoesta otettu vesinäytteitä 

14 5.2.2013 Murskauksesta ilmoitettu ympäristötoimeen 

15 6.3.2013 

Hiekkapuhallusmelua on seurattu,  

Öljyvuoto työmaalla 5.3.2013, kun stabilointikoneen hydrauliletku katkesi. Valu-

nut öljy imeytetty -> lievä ympäristöpoikkeama 

16 2.4.2013 

Vehkajoki ja Kolsilan vesinäytteet toimitettu ympäristötoimeen,  

S10A alueella käynnistyy pohjaveden seuranta.  

Pohjavedenseuranta ohjelma käsitelty 

17 6.5.2013 

Vierulain sillan purkukatselmukset 

Murskauksen ja tunkkauksen ilmoitukset sekä kuivuneita kaivoja Husulassa. 

18 4.6.2013 Palautteet teiden pölyämisestä 
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19 2.7.2013   

20 14.8.2013 Ympäristötoimelle on ilmoitettu murskauksen alkamisesta ja tunkkauksesta 

21 16.9.2013   

22 14.10.2013 Louhinta ja yksittäisiä ylityksiä. Finnrock antaa lausunnon asiasta 

23 13.11.2013 Louhinta ja yksittäisiä ylityksiä. Finnrock antaa lausunnon asiasta 

24 11.12.2013 2013 ympäristöraportti on valmisteilla 

25 11.2.2014   

26 13.3.2014 

Louhinta katselmukset päättymässä ja loppukatselmukset aloitettu,  

Murskauksen aloittamisesta tiedotettu ympäristötoimea ja lähiasukkaita  

Vesien hallintakoe onnistui 

27 15.4.2014 

Louhinnan loppukatselmukset valmiit ja palautteet ovat Finnrockin käsittelyssä,  

Husulan viivästysalueiden rakentamisen aikataulu 

28 13.5.2014 Louhinnan loppukatselmukset 

29 10.6.2014 Louhinnan loppukatselmukset 

30 2.7.2014 Rakennusohjeet idänkirsikorennon kosteikkoon 

31 13.8.2014 

Suunnitelma-asioissa mainittu painumien korjaaminen ongelmia,  

Ympäristöpoikkeama: öljyvuoto asfalttitöissä  

Maabetoniin saatu lupa ympäristötoimelta 

32 11.9.2014 

 

33 8.10.2014 

Positiivinen palaute ympäristöasiantuntijalta Husulan viivytysaltaiden maise-

moinnista Ympäristöraportti valvonnalle 

Vettä kaapelikaivoissa 

34 5.11.2014 Ympäristönraportti toimitettu 
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Urakkaosa B:n työmaakokousten ympäristömaininnat 

Nro Pvm Ympäristömaininta 

1 10.10.2012 

Ympäristösuunnitelma lähetetty tilaajalle 

Meluilmoitus  

Tilaaja suorittaa ympäristöseurantaa  

Museovirasto merkinnyt muinaiskohteet maastoon 

Museoviraston metsien varominen 

2 13.11.2012 

MVR-mittauksessa tarkastettu öljyn imetysturpeen olemassaolo 

Ei liito-oravahavaintoja 

Museoviraston kohteet ovat urakoitsijalla selvillä 

3 11.12.2012 Murskauslupa 

4 15.1.2013 

Ympäristöraportti tehty 

Asfalttilupa saatu 

Ei ympäristöpoikkeamia 

Tiedote vaarallisimmista työvaiheesta puuttuu 

5 14.2.2013 Kannustin vähenemä ylisuuret kivet 

6 14.3.2013 Paljon turvallisuusjulkisuutta 

7 8.4.2013   

8 15.5.2013 

Ojat eivät vedä 

Ympäristölupa murskaukselle ja asfalttiasemalle 

9 13.6.2013   

10 9.7.2013   

11 14.8.2013   

12 19.9.2013   

13 17.10.2013   

14 21.11.2013 Rakennusjätteen läjitysalue 

15 12.12.2013 Ympäristöraportti tilaajalle 

16 27.3.2014 Meluilmoitus ja päätös 

17 21.5.2014 Ympäristösuunnitelman mukaisen metsityksen tekeminen 

18 25.6.2014   
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Urakoitsijoiden työvaihekohtaisissa työ ja laatusuunnitelmissa huomioidut ympä-

ristövaikutukset 

Taulukko A-urakassa huomioidut ympäristöasiat työvaihekohtaisissa työ ja laatusuunnitelmissa. 

Työvaihe Huomioitavat ympäristöasiat 

Rummut – käytettävä materiaali ajetaan suoraan käytettävään kohteeseen, ilman välivarastointia  

– koneiden lähettyvillä työskentelevillä henkilöillä asianmukaiset kuulosuojaimet  

– tarvittaessa kuiva ja pölisevä materiaali kastellaan kasteluautolla pölyämisen vähentämiseksi  

– työskentelyalueet hiekoitetaan tarvittaessa  

Betoniki-

vipäällys-

teet 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

Jakava 

kerros 

Ei mitään 

Kasvilli-

suus ja 

pinta-

maanpois-

to 

- Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden kuljettajille korostetaan kaluston kunnon (erityisesti paineletkut) jatkuvaa seuran-

taa ja puutteellisuuksia ilmetessä ne tulee välittömästi korjata.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta. 

Kasvu-

alustat ja 

katteet 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

- Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

Liiken-

nemerkit 

ja opas-

teet 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

- Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä. 

Maan-

leikkaus 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta  

Nurmi ja 

niittyver-

houkset 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta  

Päällys-

teiden 

poisto 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

- Työkoneiden kuljettajille korostetaan kaluston kunnon (erityisesti paineletkut) jatkuvaa seuran-

taa ja puutteellisuuksia ilmetessä ne tulee välittömästi korjata.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on 

varattava imeytysainetta 

Reunatu-

kien 

asennus 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

- Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

Salaojien 

asennus 

Jos salaojavedet johdetaan maastoon, huolehditaan, että johdetut vedet eivät aiheuta haittaa muil-

le rakenteille tai ympäristölle. 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

- Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla ja harjaamalla liittymäalue yleiseen tiehen.  

- Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  
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Sitomaton 

kantava 

kerros 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

Suodatin-

kerros 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

Tiepenger Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

Viemäri-

en ja vesi-

johtojen 

asennus 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

alituspo-

raukset 

Kaivanto pidetään kuivana uppopumpulla 

Tarvittaessa informoidaan lähimpiä kiinteistöjä työn alkaessa 

avoleik-

kaukset: 

injektoin-

ti, pulti-

tus,  

Riskit: Öljyvuodot (poravaunu) � letkujen kunto tarkastettu, kone huollettu, mikäli vuotoja ta-

pahtuu imeytetään valunut öljy. 

turpeeseen ja kerätään pois. 

o Injektointi letkujen rikot � tarkastettu letkujen kunto ennen työn 

aloittamista, suojalasit työntekijöillä. 

o Paineistettujen letkujen/liittimien rikkoutuminen � Suurin riski 

paineistusvaiheessa, jolloin vältetään työskentelyä paineistettujen 

letkujen läheisyydessä 

o Ilman lämpötila miinuksella � varattava riittävä kovettumis- ja 

lujittumisaika. 

o Mansetin irtoaminen porareiästä paineen johdosta � mansetti 

asennettava riittävän syvälle ja kiristettävä tarvittaessa jatkovarren 

avulla. 

o Betonipöly � käytetään hengityssuojaimia 

Sementin kulkeutuminen virtaavan veden mukana estettävä 

o Työssä syntyvät jätteet lajitellaan niille varattuihin paikkoihin. 

alus- ja 

ympäris-

tötäytöt 

Ympäristön likaantumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia ja niiden yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta.  

 

Istutukset  Ympäristön likaantumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia ja niiden yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta.  

Kevytso-

rapenger 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

- Peittämättömän kevytsoran leviäminen virtaavan veden mukana ympäristöön on estettävä.  

Louhe-

penger 

Ympäristön likaantumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia ja niiden yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta.  

Louhinta Huomioidaan lähialueiden käyttövesikaivot (Rakentamisen aikaisesta pohjaveden laadun seuran-

nasta vastaa Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristöasiantuntija, mikäli esiintyy ongelmia tai epäi-

lyksiä veden laadun suhteen.  
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Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

- Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla ja harjaamalla liittymäalue yleiseen tiehen. 

Poravaunut on varustettu pölynsidontalaitteilla.  

- Seurataan tärinämittareita ja muutetaan työtapaa, mikäli tärinäarvot ylittyvät.  

- Syntyvät jätteet toimitetaan luvallisiin keräyspisteisiin ja mahdollisuuksien mukaan kierrätetään 

jakeet.  

- Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

Maakaa-

sulinjojen 

siirrot 

Käytettävä materiaali ajetaan suoraan käytettävään kohteeseen ilman välivarastointia.  

– Koneiden lähettyvillä työskentelevillä henkilöillä on oltava asianmukaiset kuulosuojaimet.  

– Tarvittaessa kuiva ja pölisevä materiaali kastellaan kasteluautolla pölyämisen vähentämiseksi.  

– Työskentelyalueet hiekoitetaan tarvittaessa.  

Massan-

vaihto ja 

täyttötyöt 

Ympäristön likaantumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia ja niiden yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta. 

Murskaus Kiinteistöjäte toimitetaan kaatopaikalle ja jäteöljyt urakoitsijan varastoon tai Eko-Kem 

Oy:lle. 

• Työmaalla varaudutaan öljy yms. polttoainevahinkojen varalta pitämällä varastossa 

turvetta 50 l, jätesäkkejä sekä lapio. 

Öljynkäsittelypaikassa on valuma-allas. 

• Polttoainesäiliöt ovat kaksivaippaisia. Säiliöauto on katsastettu. 

• Meluilmoitus on tehty. Tilaaja hoitaa. 

• Pölyongelmaa poistetaan kastelemalla. 

Nupu- ja 

noppaki-

vipäällys-

teet 

Ympäristön likaantumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia ja niiden yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta. 

Paikalle 

valettavi-

en portaa-

lien ja 

valaisin-

pylväiden 

perustuk-

set 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä  

Pohjave-

den-

suojaus-

rakenteet 

Ympäristön likaantumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia ja niiden yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta. 

Portaalien 

jalustat 

Ympäristön likaantumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työs-

kenneltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia ja niiden yhteyteen on varattava 

riittävästi imeytysainetta. 

Raken-

nusten 

asbesti-

purku 

Ei mainintoja 

Raken-

nusten 

purku, 

Ei mainintoja 
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Teboil 

Valais-

tuksen 

asennus 

Tunneli: melu, pöly ja veto, pimeys 

Stabilointi sideaineen leviäminen ympäristöön estettävä mahdollisimman tehokkaasti 

- liikenteenohjaus järjestettävä siten ettei työ haittaa muuta liikennettä 

- Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota 

pohjavesialueilla työskenneltäessä. 

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden 

yhteyteen on varattava imeytysainetta. 

Suojaput-

ken asen-

nus 

Ei vahingoiteta ulkopuolista kasvillisuutta.  

Tiemer-

kinnät 

Materiaaleista on olemassa käyttöturvallisuustiedotteet.  

Varmistetaan että käytettyjä materiaaleja ei pääse ympäristöön.  

Öljy-/polttoainevuodon varalta kalustossa on mukana imeytysturvetta.  

Ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle, esimiehelle ja pelastusviranomaiselle 

sekä aloitetaan tarvittavat toimenpiteet.  

Työryhmät hoitavat omat jätteensä pois työmaalta. 

Vaahto-

lasike-

vennys 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

- Vaahtolasimurskeen leviäminen virtaavan veden mukana ympäristöön on estettävä.  

Viemäri-

en ja vesi-

johtojen 

asennus 

Ympäristön likaantumisen estämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla työsken-

neltäessä.  

- Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia säiliöitä ja niiden yhteyteen on varat-

tava imeytysainetta.  

 

Taulukko B-urakassa huomioidut ympäristövaikutukset työvaihekohtaisissa työ- ja laatusuunnitelmissa. 

Työvaihe Huomioitava ympäristöasia 

Pintamaan poisto Huomioitava säilytettävä/suojeltava kasvillisuus, merkitty maastoon 

Hyötykäytettävä pintamaa kerätään talteen vihertöitä varten ja muu rakenteisiin 

kelpaamaton maa-aines käytetään maisema-hoidollisissa täytöissä 

Maanvastaiset anturape-

rustukset 

Maakaasuputket huomioitu 

Arinarakenteet Kaivannon maaperän laadun ja pohjaveden pinnankorkeuden suunnitelmien vas-

taavuutta tulee tarkkailla työn aikana ja mahdollinen tukemistarve arvioida uudel-

leen maalajin vaihtuessa muuksi kuin suunnitelma-asiakirjoissa on esitetty 

 

  

Maanleikkaus 

Läjitys tehdään siten, että se ei aiheuta turvallisuus- tai ympäristöriskejä ja läjitys-

alueen kantavuus ja vakavuus tulee olla tiedossa, kaivumaita ei saa läjittää avoi-

mien kaivantojen reunoille. 

Pohjavesi- ja kuivatusolosuhteita ei saa huonontaa. 

Maapenkereet Talviaikana rakennettaessa huolehditaan, että mahdollisimman pieni alue raken-

teilla olevasta maarakenteesta on kerralla alttiina pakkasen vaikutuksille.  

Louhepenger + jakava 

kerros (päätielinja) 

Tarkkaillaan pohjaolosuhteita, huolehditaan että maa-ainesta ei kulkeudu yleisille 

teille pestään se tarvittaessa pois 

Kaivantojen täytöt  ei mitään 

Massanvaihto; kaivu ja 

täyttö 

Kaivannon tukemistarvetta tarkkaillaan ja arvioidaan tapauskohtaisesti sekä laadi-

taan tuentasuunnitelma tarvittaessa. Kaivuluiskien vakautta seurataan jatkuvasti. 

kaivumaita ei saa läjittää avoimien kaivantojen reunoille. 

Suodatinrakenteet, suo-

datinkankaat 

Suodatinkangasrullat varastoidaan kuivalle alustalle auringon valolta ja sateelta 

suojattuna 

Jakava kerros ei mitään vai n turvallisuuteen liittyviä 
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Sitomaton kantava ker-

ros 

Täryjyvien tai muiden maan värähtelyä aiheuttavien koneiden vaikutus otetaan 

huomioon työ- ja laaduntarkkailusuunnitelmissa. 

Siirtymäkiilat Täryjyrien vaikutus ympäristöön tarkistettaan 

Kasvualustat ei mitään 

Riista-aidat Suurimpana riskinä, mitä urakkakohteeseen liittyy voidaan pitää voimakkaita 

sateita. Sateen aiheuttama maaperän pehmeneminen on yksi suurimpia ongelmia. 

Kaapelisuojaputket ja 

kaivot 

Kaivumaita ei läjitetä kaivannon välittömään läheisyyteen. 

Suoritettaessa maankaivutöitä viittä (5) metriä lähempänä maakaasuputkea on 

maakaasuputken omistajan valvoja kutsuttava paikalle 

Avolouhinta Räjäytyksen äänimerkki 

Tiemerkinnät Työmaakohteessa ei vahingoiteta alueen rakenteita ja kasvillisuutta. 

Työmaa-alueella tehtävät tiemerkintätyöt pyritään tekemään aiheuttamalla mah-

dollisimman vähän haitallisia päästöjä ja vuotoja ympäristöön. Vuototilanteita 

varten kaikki ajoneuvot on varustettu öljynimeytysmatolla 

Työvaiheessa tiemerkintämassasta ja -maalista ei aiheudu haitallisia päästöjä ym-

päristöön. 

Jyrsinnässä syntyvä asfalttimurske kerätään harjaamalla pois kuorma-auton laval-

le ja toimitetaan pois työmaalta. 

Lasihelmisäkit - kerätään talteen ja toimitetaan kaatopaikalle. 

Merkintämassapakkaukset - pienet muoviset säkit sulatetaan massan sekaan, isot 

suursäkit kerätään talteen ja kierrätetään. Rikkoontuneet pakkaukset toimitetaan 

kaatopaikalle. 

Maalipakkaukset - Metalliset sangot kerätään talteen ja toimitetaan kaatopaikalle, 

sekä tyhjät aerosolipakkaukset toimitetaan aerosolijätteen keräyspisteeseen. 

Huomioitu autojen moottorit ja tiemerkinnän lämmityspolttoöljy (rikkipitoisuus) 

Laitteisto huolletaan ja pestään säännöllisesti varikolla, jossa on öljynerotus-

kaivolla varustettu pesutila. 

Öljy- ja polttoainevuotojen varalle on autoissa imeytysmattoa. 

Ajosuunnittelu pyritään tekemään taloudelliseksi ja täten myös ympäristöä säästä-

väksi. 

Työmaalla seurataan kaluston polttoaineen kulutusta. 

Seurataan ja lajitellaan paperi-, yhdyskunta-, seka-, metalli- ja ongelmajätteitä 

Tiekaide asennus Jätehuolto: Työssä syntyvä vähäinen sekajäte kerätään auton lavalle jätesäkkiin ja 

toimitetaan pääurakoitsijan osoittamaan paikkaan töiden päätyttyä. 

Murskaus Rautaromu kerätään sille varattuun paikkaan. Jäteöljyt sekä suodattimet kerätään 

sopimuksen mukaisesti. Ympäristön siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Uuden valaistuksen 

rakentamiseen liittyvät 

sähkötyöt 

Vuodot, pakokaasut  

Aiheuttaa normaalia maanrakennukseen kuuluvaa melua ja pölyämistä.  

Huomioidaan työskentely mahdollisilla pohjavesialueilla (polttoainesäiliöt, öljyt 

yms.)  

Putkisalaojat Salaojakaivanto tehdään riittävin loivin luiskin. Kaivumaita ei läjitetä kaivannon 

välittömään läheisyyteen 

Salakaivot ja tarkastus-

putket 

Ei huomioita 

Rummut Kaivanto tehdään riittävin loivin luiskin. Kaivumaita ei läjitetä kaivannon välit-

tömään läheisyyteen 

Hulevesiviemärit Kaivanto tehdään riittävin loivin luiskin. Kaivumaita ei läjitetä kaivannon välit-

tömään läheisyyteen 
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Taulukko C1 työvaihekohtaiset ympäristövaikutukset työ- ja laatusuunnitelmissa 

Työvaihe Vaikutukset 

Louhinta Ei vahingoiteta ulkopuolista kasvillisuutta 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksosvaipallisia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Pölyämistä tulee ehkäistä tarvittaessa kastelemalla ja harjaamalla, poravaunuissa 

pölynsidontalaite 

Tärinämittauksen seuranta 

Jätteet toimitetaan keräyspisteeseen 

Ympäristön likaantuminen estämiseen kiinnitetään huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

Maanleikkaus Arvioidaan vaikutus kuivatusjärjestelmiin ja pohjavesiolosuhteisiin, joita ei saa 

huonontaa 

Yleisten teiden puhtaana pito 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksosvaipallisia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Ympäristön likaantuminen estämiseen kiinnitetään huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

Massanvaihto ja täytöt Arvioidaan vaikutus kuivatusjärjestelmiin ja pohjavesiolosuhteisiin, joita ei saa 

huonontaa 

Yleisten teiden puhtaana pito 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksosvaipallisia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Ympäristön likaantuminen estämiseen kiinnitetään huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

Rummut ja hulevedet Yleisten teiden puhtaana pito 

 

Kasvillisuuden ja pin-

tamaan poisto 

Ei vahingoiteta ulkopuolista kasvillisuutta 

Työkoneiden polttoainesäiliöt tulee olla kaksosvaipallisia ja niiden viereen tulee 

varata imeytysainetta 

Ympäristön likaantuminen estämiseen kiinnitetään huomiota pohjavesialueella 

työskennellessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite V, 1 

 

Diplomityön haastattelujen runko: 

Diplomityöhön Ympäristöjohtaminen tien rakennushankkeessa liittyvä haastattelu 

Paikka Lync-keskustelu 

 

Osallistujat Haastateltava Yritys 

  Helmi Holopainen Ramboll CM Oy 

Haastattelun tarkoitus 

Haastattelu on osa E18 Haminan ohikulkutie hankkeeseen liittyvää diplomityötä. Diplomityö käsit-

telee ympäristöjohtamisen merkitystä tienrakennushankkeissa ja arvioi E18 Haminan hankkeen ym-

päristöjohtamisen onnistumista. 

Haastattelun kulku 

Urakoisijan edustajan haastattelu: 

 

Haastattelu toteutetaan sähköpostikyselynä, jossa urakoisijalta kysytään kysymyksiä E18 Haminan 

ohikulkutie hankkeen ympäristöjohtamisesta omassa urakassaan. Haastattelijana toimii diplomityön-

tekijä Helmi Holopainen. Diplomityö on julkinen ja se tehdään Lappeenrannan teknilliselle yliopis-

tolle. 

 

Liikenneviraston strategisen ympäristöjohtajan haastattelu: 

 

Haastattelussa haastateltavana toimii Liikenneviraston strategisista ympäristöasioista vastaava Tuula 

Säämänen. Haastattelijana toimii diplomityöntekijä Helmi Holopainen. Diplomityö on julkinen ja se 

tehdään Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. 
 

Haastattelukysymykset 

Urakoisijan edustajan haastattelu kysymykset: 

 

1. Mitkä olivat hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset? 

2. Miten ympäristövahingot tai läheltä piti tilanteet huomioidaan? 

3. Miten ympäristöasioita seurattiin hankkeessa? 

4. Yrityksellänne on käytössä ISO 14001 ympäristöjohtamisstandardi, näkyikö tämä mitenkään urakas-

sa? 

5. Miten ympäristöasioista tiedotettiin hankkeen sisällä? 

6. Oliko ympäristöjohtaminen hankalaa? 

7. Muita mainittavia asioita ympäristöjohtamisesta. 

 

Liikenneviraston strategisen ympäristöjohtajan haastattelukysymykset: 

 

1. Mitkä ovat Liikenneviraston vaatimat ympäristöasiat tien rakennusurakoille? 

2. Mistä asioista Liikennevirasto kerää tietoa? 

3. Julkaistaanko/seurataanko ympäristötilastoja? 

4. Onko Liikennevirasto miettinyt ympäristöauditointien tai muiden ympäristötarkastusten käyttöä 

hankkeillaan? 

5. Onko hankkeiden ympäristöasioiden hallinta ollut haastavaa? 

6. Miten ympäristövaatimukset tulevat kehittymään jatkossa? 

 

 


