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Työkalu rakentamishankkeen 
ympäristöriskien vaikutuksen 
merkittävyyden arvioimiseksi
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• HaSu-alueilla tapahtuvissa rakennushankkeissa 
tulee varautua ajoissa happamuutta tuottavien 
maa-ainesten esiintymiseen ja vaikutuksiin riittävillä 
selvityksillä ja suunnittelulla, jotta ne voidaan 
huomioida riittävässä laajuudessa suunnitelmissa, 
budjetissa yms.

• HaSu-maat voivat olla hyvin monen tyyppisiä 
maalajeiltaan ja esiintyä vaihtelevissa ympäristöissä 
→ tutkimustarvetta ei voida rajata vain tiettyihin 
maalajeihin tai maantieteellisiin alueisiin → 

huomioitava myös mustaliuskealueet

• Hasu-karttapalvelu hyvä lähtökohta, mutta ei riitä 
hasun toteamiseen!

• https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
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Perusta työkalun tarpeelle

https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
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Esiselvitykset ennen työkalun käyttöä
• Arvioidaan kartoitustiedon tarve rakennushankkeen perusteella:

• Mitä rakennetaan ja mihin vaikutetaan?

• Millaisia maanmuokkaustoimia on tarpeen tehdä, kuinka laajalla alueella ja kuinka pitkäkestoisesti

• Muuttuuko kuivatussyvyys?

• Ojitukset, pohjavesipinnan alentaminen

• Massanvaihtoja tulossa?

• Massojen käsittelytarve

• Välivarastointi alueella vai ulkopuolella

• Loppusijoituspaikka alueella vai ulkopuolella

• Tarvitseeko huomioida maanalaisten rakenteiden korroosio? 

• Listataan varsinaisen rakennushankkeen toimenpiteet, joilla mahdollisiin HaSu-maihin kajotaan. 

• Kerätään tietoa ympäristöolosuhteista:

• Suunnittelualueen maaperästä

• Mustaliuskeiden ja HaSu-maiden todennäköisestä esiintymisestä

• Aiemmista kairaustiedoista (mikäli hankealueelta ei ole ennestään olemassa HaSu-maihin liittyvää kartoitustietoa tai se ei ole tarpeeksi 

kattavaa, toteutetaan näytteenotto suunnitellun rakentamisen vaikutussyvyydelle saakka: pH, rikki, potentiaalinen hapontuotto sekä sulfaatti 

ja kloridi jos korroosio oleellista)

• Alustava tieto alueen luontoarvoista sekä rakennushankkeen valuma-alueella vastaanottavan vesistön tilasta (esim. alkaliteetti)

• Mahdolliset PIMA-alueet ja niiden tutkimustulokset
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Vaikutusalue

Esimerkki vaikutusalueen 
määräytymisestä 

A. vaikutuksia aiheuttava toiminto sijoittuu 
HaSu-maalle

B. toiminto ei ole HaSu-maalla, mutta 
HaSu-maita esiintyy hankealueella ja 
toiminnon vaikutus ulottuu niihin

C. hankealueelle ei sijoitu lainkaan HaSu-
materiaaleja, mutta koska toiminnon 
vaikutus ulottuu niihin, aiheuttaa 
toiminta vaikutuksia

• Kaikissa tapauksissa vaikutusalueen 
laajuus on sama ulottuen hankealueen 
kuivatusvedet vastaanottavaan vesistöön 
saakka
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• Ensin arvioidaan hankealueen 
ympäristön ja valuma-alueen 
pintavesiä vastaanottavan 
vesistön herkkyyttä  
vaikutuksille. Sen jälkeen 
arvioidaan rakentamistoimien 
aiheuttamien muutosten 
suuruutta. Tuloksena 
kokonaismerkittävyys hankkeen 
ympäristövaikutuksista

• Työkalua voidaan hyödyntää 
hankkeen eri vaiheissa: 
esisuunnittelu, varsinainen 
suunnittelu, toteutus, 
jälkikäsittelyn suunnittelu ja 
toteutus, vaikutusten tarkkailu. 
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Työkalu vaikutusten 
merkittävyyden 
arvioimiseksi, kriteerit

• Aiempien vaiheiden arvioinnit voidaan säilyttää ja vertailla helposti eri 
osatekijöiden osuutta vaikutusten kokonaismerkittävyyteen. Arviointia voidaan 
myös täydentää (jos EOS tai tiedon luotettavuus täsmentynyt).

• Työkalun avulla voidaan tehdä tarkempia tarkasteluja siitä, missä laajuudessa 
HaSu-maat tulee hankkeessa huomioida ja mihin suunniteltuihin toimenpiteisiin 
niillä on merkitystä

• Työkalu toimii myös maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tarkistuslistana
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• Jotta hankkeen vaikutusmuodot ja 
vaikutukset ympäristöön tulevat 
kattavasti käydyksi läpi kirjataan 
vaikutusten merkittävyyden 
arviointityökaluun tiedot:

• Hankkeesta

• Tulevista kuivatusolosuhteista

• Kaivettavista massamääristä 

• Suunnitelluista rakenteista

• Massan laadusta ja 
hapontuottopotentiaalista

• Mahdollisesta loppusijoituspaikasta

• Ympäristön olosuhteista 
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Työkalu vaikutusten 
merkittävyyden arvioimiseksi, 
lopputulos

Rakennushankkeen ympäristövaikutusten kokonaismerkittävyys


