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JOHDANTO 

 

Työmaavedet poikkeavat laadultaan 

muista hulevesistä. Korkea kiintoainepitoi-

suus, pH-muutokset ja erilaiset haitta-ai-

neet voivat rasittaa ympäristöä, ja voivat 

varsinkin vesistöissä aiheuttaa suurta va-

hinkoa: sameutumista, rehevöitymistä, ka-

lakuolemia. Lisäksi käsittelemättömät työ-

maavedet lisäävät riskiä viemäreiden ja 

hulevesikaivojen tukkeutumiseen sekä 

syöpymiseen. 

Työmaavesien käsittely tulisi huomioida jo 

suunnitteluvaiheessa. Näin voidaan estää 

työmaiden töiden viivästymiset, mikäli kes-

ken töiden työmaavedet aiheuttavat ongel-

mia lähivesistöissä ja niiden puhdistami-

nen joudutaan aloittamaan kiireessä. 

Ohje pohjautuu Oulun (2021), Espoon 

(2015), ja Turun (2017) kaupungin työ-

maavesiohjeisiin, mutta on sovitettu Raa-

seporin olosuhteisiin. 

 

Jos työmaan vedet voivat aiheuttaa ympä-

ristökuormaa, vesienhallinta on suunnitel-

tava etukäteen. Suunnitelma on esitettävä 

lupaviranomaiselle, joka hyväksyy sen, 

tarvittaessa yhteistyössä ympäristönsuo-

jeluviranomaisten kanssa. 

   

MÄÄRITELMÄT 

 

Työmaalla tarkoitetaan: rakennus- tai sa-

neeraustyömaita. 

Tällaisia työmaita ovat esimerkiksi: 

• Maanrakennustyömaat 

• Rakennuksen pohja- sekä pihatyöt 

• Erilaiset johtolinjatyömaat sekä kor-
jaus- ja muutostyöt esim. kauko-
lämpö, vesijohto jne. 

• Jätevesijärjestelmien työmaat 

• Louhintatyömaat 

• Maalämpökaivotyömaat 

• Katu- ja tietyömaat 

• Pilaantuneiden maiden kunnostuk-
seen liittyvät työmaat 

• Julkisivutyömaat 

• Rakennusten purkutyömaat 

• Talorakennustyömaat 

• Kunnossapitotyöt 

Työmaavesi on työmailla muodostuvaa 

vettä tai lietettä, sekä työmaa-alueen läpi 

kulkevaa vettä, jonka laatuun työmaa voi 

vaikuttaa. Se voi olla peräisin sade- ja su-

lamisvesistä tai maaperästä, tai työn seu-

rauksena syntyvää vettä.  

Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka 

virtaa pois maan pinnalta, rakennusten ka-

toilta ja muilta vastaavilta pinnoilta. 

Haitta-aineilla tai haitallisilla ominaisuuk-

silla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa 

olevia tai niihin imeytyneitä terveydelle tai 

ympäristölle vaarallisia aineita. Haitta-ai-

neet ovat aina huomioitava korjaus- ja pur-

kutöissä sekä rakennusjätteen lajittelussa. 

Haitta-aineita ovat esimerkiksi: 

• Kiintoaineen suuri määrä 

• Veden emäksisyys tai happamuus 

(pH) 

• Veden korkea lämpötila 

• Ravinteet (typpi ja fosfori) 

• Raskasmetallit 

• Mineraaliöljyt 

• Polttoaineet 

• Muut kemialliset yhdisteet 

 

Pilaantuneella maalla (PIMA) tarkoite-

taan maa-aluetta, johon on ihmisen toimin-

nan seurauksena päätynyt haitallisia ai-

neita siinä määrin, että niistä aiheutuu hait-

taa tai merkittävä riski ympäristölle tai ter-

veydelle. Maaperää voidaan epäillä pi-

laantuneeksi, jos siinä on poikkeuksellista 

hajua tai väriä tai paljon jätteitä. 



4 
 

Kiintoaine on vedessä kulkeutuvia kiin-

teitä hiukkasia. Kiintoaine voi olla hiukkas-

maista orgaanista materiaalia kuten kuol-

lutta kasviainesta tai epäorgaanista ai-

netta kuten savi tai hiesu. Kiintoaine voi 

olla myös rappauksista tai muista pin-

noista irtoavaa ainesta. 

 

TYÖMAAVESIEN  

KÄSITTELYKEINOJA 
 

Poistettava 
aine 

Käsittelymenetelmä 

Kiintoaine Laskeutusaltaat 
Kasvillisuusvyöhyk-
keet 
Suodatusratkaisut 
Siirrettävät viivy-
tys/laskeutusratkaisut 

Öljy Öljynerotin tai öljy-
puomit 

Alhainen tai 
korkea pH 

pH:n säätö esim. kalk-
kikivikäsittelyllä tai hii-
lidioksidilla 

 

TYÖMAAVESIEN HALLINNAN 

SUUNNITTELU 
 

Vesistöön päätyvän työmaaveden laadun 

tulee vastata tai olla puhtaampaa kuin pur-

kuvesistön (vastaanottavan vesistön) 

laatu. Maaperää tai pohjavettä ei saa pi-

lata. Työmaavesien käsittelyä suunnitelta-

essa tulee arvioida poistettavien vesien 

määrää ja laatua. Pätevän suunnittelijan 

tekemät mitoitukset ja perustelut on esitet-

tävä tarvittaessa/pyydettäessä viranomai-

sille, tarvittavassa laajuudessa hankkeen 

kokoa ja vaikutusta huomioiden. 

Työmaavesien käsittelyratkaisut tulee to-

teuttaa heti maanrakennustöiden aluksi, 

koska maanrakennus on töiden kuormitta-

vin vaihe. Suunnitteluvaiheessa valitaan 

poistettavien vesien johtamistapa ja 

kohde. Ympäristö ja vesistöt, joihin työ-

maa-alueen vesi lopulta päätyy, vaikuttaa 

suuresti työmaavesien käsittelytarpee-

seen.  

Lähtökohtaisesti minkään vesistön tilaa ei 

saa heikentää. Raaseporissa on paljon ve-

sistöjä, joihin johdettavien hulevesien laa-

tuun tulee kiinnittää erityistä huomioita ve-

sistön kunnon ja suojeluarvon vuoksi. Täl-

laisia tiedossa olevia vesistöjä ovat esim. 

Lepinjärvi, Finby Kvarnträsket, Högben-

järvi, Mustionjoki, Kaunislahden Långån; 

ympäristötoimisto tekee arvion vesistön 

suojelutarpeesta. 

Raaseporissa on Salpausselän maaperän 

erityispiirteiden takia myös paljon kohteita, 

jossa pohjavesivirtaama voi olla huomatta-

van suuri varsinkin keväisin, myös luokitel-

tujen pohjavesialueiden ulkopuolella. 

Suunnitteluvaiheessa tulisi arvioida ja 

selvittää: 

• Poistettavien vesien määrää ja laa-

tua. Lasketaan mitoitusvirtaamat.  

• Alueen mahdolliset luonnonsuoje-

lulain ja vesilain mukaiset suojelta-

vat erityiskohteet. 

• Poistettavien vesien johtamistapa 

ja -kohde, eli selvitetään myös lo-

pullinen kohdevesistö ja sen herk-

kyys. 

• Sulfaattimaiden esiintyvyys. 

• Selvitetään vesien käsittelyyn ja 

johtamiseen tarvittavien lupien ja 

suostumusten tarve ja tehdään tar-

vittavat sopimukset. Tehdään en-

nakkoilmoitus ELY-keskukseen ve-

silain ja vesitalousasetuksen mu-

kaisesti koskien ojitusta, ruop-

pausta ja vedenottoa. 

• Miten huuhtoutumista voidaan eh-

käistä työmaalla. 

• Tarvittavat vesien käsittelymenetel-

mät ja -laitteistot. Lisäksi tehdään 
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niiden mitoitus, ja suunnitellaan si-

joitus sekä huolto työmaalla (esim. 

tyhjennystiheydet ja vastaanotto-

paikat).  

• Poistettavan veden seurannan 

tarve (ks. alla); analyysit, näytteen-

ottopaikka ja -tiheys. 

Suunnitellaan: 

• Nimetään työmaavesien käsittelyn 

vastuuhenkilö ja laaditaan aikataulu 

toteutukselle. 

• Työmaanaikainen kirjanpito käsitte-

lylaitteistojen käyttö- ja huoltotoi-

menpiteistä. 

• Vesien johtamiseen ja käsittelyyn 

liittyvät toimenpiteet häiriö- ja on-

nettomuustilanteissa. Työmailla tu-

lee olla selkeät toimintaohjeet mah-

dollisten päästöjen ja öljyvahinko-

jen varalta. Kaikki öljyvahingot ku-

ten päästöt vesistöön on ilmoitet-

tava hätäkeskukseen ja ympäristö-

viranomaisille. 

• Työmaan jälkeiset toimenpiteet: Yli-

tyspaikkojen puhdistaminen ja alu-

een siistiminen sekä muu maise-

mointi. Varmistetaan ettei kiintoai-

neista eikä muitakaan haitallisia ai-

neita pääse vesistöön työmaan toi-

minnan loputtua. 

 

VEDEN LAADUN SEURANTA 
 

Jos työmaavesi päätyy vesistöön, voi olla 

tarpeen seurata poistovesien laatua näyt-

teenotoilla ja laboratorioanalyyseillä. Herk-

kyys riippuu vastaanottavan vesistön 

koosta ja erityispiirteistä. Seurannan tar-

peesta, näytteenotoista ja analyyseista voi 

tiedustella ympäristötoimesta, jolle myös 

näytteenoton tulokset lähetetään. 

Seuranta voi olla tarpeen esimerkiksi: 

• työmailla, joilla tilapäisesti alenne-

taan pohjaveden pintaa ja poistetta-

van veden määrä on suuri. 

• suurilla louhintatyömailla (useita 

kerrostaloja tai vastaava). 

• ruiskubetonointitöissä tai muita hai-

tallisia materiaaleja käytettäessä 

• pilaantuneen maaperän alueella si-

jaitsevilla työmailla. 

• luonnonsuojelun kannalta arvokkai-

den kohteiden ja pienvesien lähei-

syydessä. 

• mikäli työmaa sijaitsee pohjavesi-

alueella tai vaikutusalueella. 

 

 

RAJA-ARVOT* 

Kiintoaine   

- tavallinen purkukohde <300 mg/l 

- herkkä purkukohde <25 mg/l 

pH 6–9 

Lämpötila <25°C, pienissä puroissa 

<21°C 

Öljyt <5 mg/l, ei näkyvää öljykalvoa 

  

*Lähde: Purkutyömaiden työmaavedet ja niiden hallinta. Opin-

näytetyö YAMK 2021, Niina Honkala, Turku AMK. 

Vesiensuojelurakenteet, kuten laskeutus-

altaat, tehdään valmiiksi ennen töiden 

aloittamista. 

 

TYÖMAALLA ON TAPAUSKOHTAI-

SESTI SOVELLETTAVA 
 

• Työmailla tulee pienvedet – ojat, 

norot, purot ja lähteet – huomioida 

niin, että niiden reunoille jätetään 

riittävä kasvillisuusvyöhyke, joka 
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estää eroosiota ja sitoo kiintoai-

nesta. 

• Työmaan ulkopuolelta tulevat vedet 

ohjataan työmaan ohi. Vedenoh-

jausojan rakentaminen on myös 

työmaata, jota koskee samat vaati-

mukset, kuin varsinaista rakennus-

työmaatakin.  

• Hulevesijärjestelmät ja ojat suoja-

taan käsittelemättömiltä työmaave-

siltä esimerkiksi suodatinkankailla. 

• Kaivumassat sijoitetaan riittävän 

kauas vesistöistä, ettei niistä pääse 

valumaan kiintoainesta tai ravin-

teita vesistöihin.  

• Suunnitellaan työmaakoneiden 

ojien, norojen ja purojen ylitykset 

etukäteen. Ylityksiä ei tehdä tar-

peettomasti. Käytetään ylityksiin ti-

lapäistä siltaa tai rumpuja. 

• Työmaan koneiden ajoreitit suunni-

tellaan niin, ettei koko alue liety ja 

tiivistyy tarpeettomasti, jotta maa-

perän imeytyskyky säilyy. 

• Maastoon merkitään näkyville eri-

tyisen herkät alueet, kuten lähteet, 

joissa ei saa liikkua koneilla. 

• Eroosioherkkien ja muiden tekni-

sesti vaikeiden kohteiden kaivu 

ajoitetaan mahdollisimman vähän-

sateiseen ajankohtaan. 

• Puhtaat vedet voidaan johtaa ym-

päristöön ilman käsittelyä, mutta 

tällöin täytyy huolehtia siitä, ettei 

synny eroosiota esim. purkuojaan. 

• Imeytetään vedet syntypaikalla 

imeytyspainanteissa maaperän 

mahdollistaessa. 

• Kiintoaine vajoaa laskeutusaltaan 

pohjalle, kun veden virtaama hidas-

tuu. Virtaamisaikaa voi pidentää vä-

liseinillä. Parhaita ovat luontaiset 

painanteet, joissa on kasvillisuutta. 

 

 
 

• Laskeutukseen voi käyttää irtokont-

teja. 

• Hiilidioksidilla, hapolla tai kalkkiki-

vellä voidaan käsitellä vettä, jonka 

pH poikkeaa huomattavasti neut-

raalista. 

• Veden kiintoainetta voi suodattaa 

suotopadoilla ja patjoilla (sora, 

hiekka, kangas, biohiili). 

• Luonnontilaisia alapuolisia ojia ja 

uomia ei kannata perata ennen ra-

kennustöiden päättymistä, koska 

niiden kasvillisuus hidastaa virta-

maa ja varmistavat puhdistusta, 

mutta ne eivät yksistään riitä puh-

distusmenetelmäksi. 

• Pienissä maan- ja ojankaivutöissä 

alapuolisen uoman virtausta voi-

daan hidastaa ja kiintoaineksen kul-

keutumista vähentää esimerkiksi 

työnaikaisilla risupadoilla. 

• Haitalliset vedet, joita ei saada puh-

distettua työmaalla, tulee kuljettaa 

hyväksytetylle vastaanottajalle ja 

käsittelijälle. 

• Työmaa-alueen aurauslumet sijoi-

tetaan niin, etteivät ne sulaessaan 

likaa, samenna tai muuten pilaa lä-

hivesistöjä. 

• Seurataan poistettavan veden laa-

tua aistinvaraisesti ja tarvittaessa 

näytteenotoin. 

• Epäiltäessä maaperän pilaantu-

neen, tulee ottaa yhteyttä ELY-kes-

kukseen ilmoitustarpeen selvittä-

miseksi. 

• Työmaakoneiden renkaissa kulkeu-

tuvaa maata vähennetään 



7 
 

pinnoittamalla työmaatie sepelillä 

tai vastaavalla. 

• Rakentamisen valmistuttua siisti-

tään alue, sidotaan maaperä esi-

merkiksi istuttamalla kasvillisuutta 

ja puhdistetaan hulevesirakenteet. 

 

ERITYISTILANTEITA 
 

Pohjavesien suojelu 

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säi-

lyttää pohjavedet entisellään ja estää ih-

mistoimintaa heikentämästä pohjaveden 

laatua. 

Pohjavesi on yksi maailman tärkeimmistä 

luonnonvaroista. Pohjaveden pilaantumi-

nen voi johtaa juomaveden huonoon laa-

tuun, vesihuollon menetyksiin, korkeisiin 

puhdistuskustannuksiin ja mahdollisiin ter-

veysongelmiin. 

Pohjavesien suojelu otetaan huomioon 

seuraavasti: 

• Selvitetään, sijoittuuko toiminta 

pohjavesialueelle tai sen välittö-

mään läheisyyteen. 

• Selvitetään, sijoittuuko toiminta 

pohjavedenottamon läheisyyteen 

tai sen suoja-alueelle. 

• Tutustutaan rakennettavan alueen 

maaperä- ja pohjaolosuhteisiin ja 

suojaustarpeisiin sekä pohjaveden 

laatuun ja määrään. 

• Selvitys kaikkien maaperän kanssa 

kosketuksissa joutuvien kemikaa-

lien vaarattomuudesta pohjave-

delle. 

• Asennetaan tarvittavalle alueelle 

pohjavesien havaintoputkia, jotta 

pohjaveden pinnankorkeutta ja laa-

tua voidaan seurata ennen työn al-

kua, työn aikana sekä sen päätyt-

tyä. 

• Työmaalla tulee olla suunnitelma, 

miten toimitaan tilanteissa, jotka 

uhkaavat äkillisesti pohjavettä ku-

ten pohjaveden alenemista. 

 

Happamat sulfaattimaat ovat luontai-

sesti rikkipitoisia sedimenttejä, jotka ai-

heuttavat hapettuessaan happamuuson-

gelmia ympäristössän. Happamat sulfaat-

timaat tulee selvittää ennen rakennus-

suunnittelua. GTK:n karttapalvelussa voi 

tarkastella happamien sulfaattimaiden 

esiintymistodennäköisyyksiä: 

http://gtkdata.gtk.fi/Hasu/index.html. 

Sulfaattimaiden vaikutuksia: 

• Kun pohjaveden pinta laskee esim. 

kuivatuksen seurauksena, happa-

mien maiden rikkipitoiset mineraalit 

hapettuvat muodostaen rikkihap-

poa. 

• Teräs- ja betonirakenteet syöpyvät. 

• Heikot geotekniset ominaisuudet 

(heikko kantavuus, runsas kokoon-

puristuvuus, pitkä painuma-aika). 

• Happo ja hapon liuottamat metallit 

huuhtoutuvat esim. sateiden mu-

kana vesistöihin. 

• Happamuus- ja metallikuormitus 

heikentää pintavesien ekologista ja 

kemiallista tilaa. 

• Valumavesien pH voi olla alle 3, jol-

loin se lisää veden happamuutta  

• Happamissa vesissä eliöstön ja 

kasvillisuuden monimuotoisuus vä-

henee voimakkaasti. 

• Herkimmät kalat kuolevat, kun ve-

sistön pH laskee alle 5,5:n. 

• Ongelmallisten sedimenttien muo-

dostuminen vesistöihin sekä suis-

toja rannikkoalueille. 
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Sulfaattimaiden suotovesien käsittely 

Lähtökohtaisesti sulfidimaakerroksiin ei 

kosketa eikä niitä kuivateta edes väliaikai-

sesti, jotta ne eivät hapetu. Happamien 

sulfaattimaiden suotovesien käsittelylle on 

tarve varsinkin silloin, kun hapettumiselle 

altistuvien potentiaalisesti happamien sul-

faattimaiden massamäärä on suuri. Ris-

kinarvioinnissa tulee massamäärien ohella 

huomioida maa-aineksen happamoitumis- 

ja hapontuottopotentiaali, sekä happamoi-

tumisnopeus. Maa-ainesta voidaan neut-

raloida esimerkiksi kalkilla, betonimurs-

kalla ja lentotuhkalla. Happamien sulfaatti-

maiden suotovesien laatua sekä maa-ai-

neksen neutraloinnin vaikutusta suotove-

sien laatuun tulee seurata.  

Työvaiheet on suunniteltava siten, että 

happamia suotovesiä syntyy mahdollisim-

man vähän/vähän aikaa esim. kalkitse-

malla ja peittämällä hapettuvat kerrokset. 

Tarvittaessa on neutraloitava happamat 

vedet. 

 

RANGAISTUKSET 
 

Hallitsematon vesienjohtaminen voi täyt-

tää ympäristön turmelemisen tai ympäris-

törikkomuksen kriteeristön. 

Rikoslain (1889/39) ympäristörikoksia kä-

sittelevän 48 luvun mukaan, joka tahallaan 

tai törkeästä huolimattomuudesta saattaa, 

päästää tai jättää ympäristöön esineen, ai-

netta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai 

sen nojalla annetun säännöksen taikka 

yleisen tai yksittäistapausta koskevan 

määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa 

edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastai-

sesti, siten, että teko on omiaan aiheutta-

maan ympäristön pilaantumista, muuta 

vastaavaa ympäristön haitallista muuttu-

mista tai roskaantumista taikka vaaraa ter-

veydelle, on tuomittava ympäristön 

turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen 

enintään kahdeksi vuodeksi. 

 

TYÖMAAVESIEN KÄSITTELYÄ JA 

JOHTAMISTA KOSKEVA LAINSÄÄ-

DÄNTÖ JA MUITA SÄÄNNÖKSIÄ 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

• 6, 7, 14 ja 20 §§ Yleiset periaatteet ja 

velvollisuudet ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi 

• 16 § Maaperän pilaamiskielto 

• 17 § Pohjaveden pilaamiskielto 

• 27 § Yleinen luvanvaraisuus; Ympäristö-

lupa on oltava toimintaan, josta saattaa 

aiheutua vesistön pilaantumista, eikä 

kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta 

hankkeesta 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 

• 6. luku 41 § Vesihuoltolaitoksen viemäriin 

johdettavia päästöjä koskevat yleiset vaa-

timukset 

Vesilaki (587/2011) 

• 2. luvun 15 § ilmoitusvelvollisuus 

• 3. luvun 2 ja 3 §:t luvanvaraisuus 

• 5. luvun 6 § ojituksesta ilmoittaminen 

 

Jos työmaavedet päättyvät kaupungin vie-

märiin: 

Raaseporin Veden yleiset toimitusehdot 

Mikäli asiakkaan viemärivesi ei sellaise-

naan täytä yleiseen viemäriin johdettaville 

viemärivesille asetettuja vaatimuksia tai se 

sisältää merkittävissä määrin laitoksen 

kannalta haitallisia aineita, se on esikäsi-

teltävä ennen laitoksen viemäriin johta-

mista laitoksen hyväksymällä tavalla. 


