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1

JOHDANTO
Vesi on tärkein yhdiste, joka varmistaa elämän maapallolla. Työmaalla oleva vesi voi kuitenkin
aiheuttaa vaikeuksia. Työmaavesiä syntyy työmailla eri työvaiheiden sivutuotteena ja aivan
luonnollisesti sateen tuloksena. Työmaavesien ongelma on se, että ne voivat olla ympäristölle
haitallisia. Monet rakennustyömaan työt voivat aiheuttaa huomaamattomasti tuhoa ympäröivälle
alueelle levittämällä haitallisia kemikaaleja tai luonnollisiakin yhdisteitä.
Yleensä vahinko homataan myöhässä työmaan jo valmistuttua. Työmaavesien hallinnasta on
tuotettu jo useampia tutkimuksia viime aikoina, joilla on pyritty nostamaan aiheen merkitystä
rakennusalan tietoisuuteen. Tutkimuksissa painotetaan hulevesien luonnollista imeytystä maaperään
ja ympäristölle haitallisten vesien syntymisen ehkäisemistä. Tässä opinnäytetyössä perehdytään
näihin tutkimuksiin ja selvitetään järkevät vedenhallinnan vaihtoehdot työmaiden käytettäväksi.
Sade- ja sulamisvedet ovat pääsääntöisesti puhdasta luonnonvettä, mutta työmailla niihin voi
sekoittua erilaisia haitta-aineita, jotka kulkeutuvat pintavalunnan myötä ympäristöön.
Hulevesiviemärien kautta vedet kulkeutuvat luonnonvesistöihin, eikä niitä puhdisteta jäteveden
tavoin. Työmaavesien käsittely on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa, jotta töitä ei jouduta
keskeyttämään mahdollisten ongelmatilanteiden vuoksi.
Rakennustyömaiden suurin vesistökuormitus ajoittuu usein töiden alkuvaiheisiin, jolloin
maanrakennustoimet aiheuttavat maaperän eroosiota. Selvitys työmaavesien hallinnasta tulee
toimittaa rakennusvalvontaan jo ennen maanrakennustöiden aloittamista.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esittää työmaavesien hallinnan parhaat mennettelyt sekä
kaivantojen vesien laadunhallintaan liittyvät keskeisimmät ongelmat, ja niiden hallintaan käytettävät
menetelmät. Osana opinnäytetyötä laaditaan myös Oulun kaupungin työmaavesiohje, joka tulee
myöhemmin käyttöön Oulun alueen työmailla. Oulun kaupungin tavoitteena on, että työmaavesistä ja
niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa lähialueen vesistöille,
viemäriverkostolle,

jätevedenpuhdistamoille

tai

kaupunkiympäristölle

ja

sen

rakenteille.

Työmaavesiohje ohjaa riittävään ja oikea-aikaiseen työmaavesien käsittelyn suunnitteluun ja
hallintaan työmailla.
Suomessa esiintyy eniten happosulfaattimaita koko Euroopan alueella. Pohjavesiolosuhteiden
muuttuessa happosulfaattimailta muodostuva valunta voi heikentää voimakkaasti luonnonvesien
tilaa ja aiheuttaa vahinkoa kasvillisuudelle ja eliöstölle. Laadittavassa työmaavesiohjeessa ja tässä
opinnäytetyössä kiinnitetään erityistä huomiota sulfaattimaihin ja esitetään menetelmiä, joilla
voidaan estää sulfaattimailla tehtävien rakennushankkeiden haitalliset vaikutukset ympäristölle.
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2

TYÖMAAVEDET

2.1

Työmaavedet ja niiden merkitys
Vesi on keskeinen osa rakennusprojektia, ja sitä hyödynnetään monin tavoin rakennushankkeissa.
Esimerkiksi porauslaitteet, tunneliporauskoneet ja erilaiset leikkuukoneet hyödyntävät vettä
jäähdytyksessään. Vettä myös käytetään erilaisissa puhdistuksissa. Toisaalta työmailla esiintyy vettä
myös sadannan ja sulannan seurauksina. Näissä kaikissa muodoissaan muodostuvat työmaavedet
voivat aiheuttaa laadun tai määrän osalta haittaa ympäristölleen. Lähes aina veden luonnollinen
kiertokulku häiriintyy tai muuttuu rakentamisen seurauksena. Tämän seurauksena työmaavesiä on
hallittava oikein ja estettävä mahdollinen ympäristön vahingoittaminen. Useimmissa maissa on
kansallisia ja paikallisia säädöksiä, joissa määritetään yhteiskunnan viemäriverkostoon johdettavalle
työmaavedelle erilaisia pitoisuuksien raja-arvoja, jotta haitalliset vaikutukset viemäriverkostossa tai
jätevedenpuhdistamolla voidaan hallita. Tyypillisesti näitä raja-arvoja asetetaan esimerkiksi
kiintoaineelle, happamuudelle ja orgaanisen aineksen määrälle.
Jos nämä arvot osoittavat, että vettä ei voida johtaa jätevesiviemäriverkostoon, varastoidaan vettä
usein ulkomailla avonaisiin altaisiin, jolloin vettä pyritään haihduttamaan ja sen määrää näin
vähentämään. Tällaiset altaat toisaalta vaativat runsaasti tilaa ja niihin liittyy aina ylivuotojen ja jopa
tulvan riski. Myös erilaisia veden käsittelymenetelmiä käytetään työmaavesien laadun hallintaan.
Tällöin tyypillisesti vettä käsitellään fysikaalisesti, kemiallisesti tai biologisesti, jolloin pyritään veden
haitallisuuden vähentämiseen tai haitta-aineiden konsentroimiseen, jotta niiden jatkokäsittelyn
kustannukset pienenevät. Yksi tärkeä menetelmä työmaavesien hallinnassa on ylipäätään pienentää
likaisten työmaavesien muodostumista. Mikäli työmailla muodostuu erityisen haitallisia vesivirtoja,
tulisi nämä pitää erillään muista työmaan puhtaista vesivirroista (WHO, 1996).

2.2

Työmaavesiä koskevat säädökset
Kaikkien työmaiden on noudatettava Suomen lainsäädäntöä. Työmaavesien osalta tämä tarkoittaa
erityisesti ympäristöön ja vesiin liittyvien lakien tuntemista ja noudattamista. Tämän lainsäädännön
tavoitteena on varmistaa se, ettei ympäristölle ja vesistöille aiheuteta haittaa tai vaaraa. Työmaiden
tulee suojella vesiympäristöä haitallisten ainesten, kuten kiintoaineen, lietteiden, öljyn, kemikaalien
tai betonin pesuveden osalta.
Keskeiset työmaavesiä koskevat säädökset ovat:
Ympäristönsuojelulaki säätelee lähinnä ympäristön pilaantumista ja siihen liittyviä velvoitteita ja
määräyksiä. Laki sisältää säännöksiä maaperän, ilman ja vesien suojelusta. Sen

tavoitteena on

ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy (Finlex, 2014).
Vesilaki sisältää säännöksiä erilaisten vesiympäristöön vaikuttavien rakentamistyyppisten hankkeiden
toteuttamisesta. Laki edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin,
että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Vesilain tavoitteena on myös
ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantaa vesivarojen
ja vesiympäristön tilaa (Finlex, 2011).

7 (19)
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (Finlex, 1999).
Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten yleisenä tavoitteena on paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muun muassa jätevesien käsittelyä,
polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua (Finlex, 2014).
2.3

Työmaaveden muodostuminen
Ilman huolellista suunnittelua merkittäviä vesien pilaantumistapahtumia voi tapahtua aivan liian
helposti rakennustyömailla, erityisesti sateisella säällä. Yksinkertainen pintamaan poistaminen voi
aiheuttaa pilaantumista sateen seurauksena olevan eroosion vaikutuksesta. Päivittäiset
rakennustoimet, joihin liittyy kemikaaleja, kuten maalia, liuottimia, polttoaineita ja sementtiä,
aiheuttavat lisää riskejä. Rakennettaessa alueelle, jossa on ollut aiemmin teollisuutta tai muuta
mahdollisesti ympäristön pilaantumista aiheuttanutta toimintaa, voidaan joutua tekemisiin
pilaantuneiden maamassojen tai pohjavesien kanssa.
Rakennustyömailla tapahtuvien vesien pilaantumisen lähteitä ovat esimerkiksi polttoaineet,
voiteluaineet, maalit, liuottimet, puhdistusaineet, muut haitalliset kemikaalit, rakennusjätteet ja muut
lika-aineet. Maaperän raivaaminen rakennushankkeessa aiheuttaa puolestaan eroosiota ja maaperän
happi- ja vesiolosuhteiden muutoksia, jotka puolestaan muuttavat alueelta tulevien vesivirtojen
ominaisuuksia usein merkittävästikin.
Pintaveden valuminen kuljettaa alueelta myös muita epäpuhtauksia, kuten dieseliä ja öljyä, myrkyllisiä
kemikaaleja ja rakennusmateriaaleja, kuten sementtiä. Kun nämä aineet joutuvat vesistöön, voivat ne
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ympäristölle, kuten kasveille ja eliöstölle ja myös ihmisille. Mikäli
työmaan pilaantuneet vedet imeytyvät pohjaveteen, voi tämä vaarantaa pohjavesialueiden vesivaroja
tai yksityistalouksien kaivovesiä. Saastuneen pohjaveden puhdistaminen on paljon vaikeampaa kuin
pintaveden.
Vesien mukana rakennustyömailta tapahtuvat päästöt voivat olla ajallisesti jatkuvia tai hetkittäisiä.
Jotkut pilaantumisen lähteet voivat kuormittaa ympäristöä jatkuvasti, kun taas toiset voivat
aiheuttaa pilaantumista vain satunnaisesti. Saastumislähteet voivat myös vaihdella ajoittain tai
syklisesti. Esimerkiksi keväällä kun lumi ja jää sulavat, voi työmaan alueelle talven aikana kertyneet
epäpuhtauden huuhtoutua ympäröivään vesistöön. On myös harvinaisempia pilaantumistilanteita,
kuten onnettomuudet, tulipalot tai poikkeukselliset tulvat.
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2.4

Työmaaveden määrä ja laatu

2.4.1 Työmaaveden määrään vaikuttavat tekijät:
Työmaan maantieteellinen sijainti vaikuttaa muodostuvan työmaaveden määrään sadannan ja
haihdunnan vaihdellessa eri puolilla maapalloa. Rakentamisen korkeusasema maanpinnan suhteen
vaikuttaa suuresti muodostuvan työmaaveden määrään. Myös maaperän koostumus ja erityisesti
vedenläpäisevyyys vaikuttaa pintavalunnan ja eroosion määrään. Mitä karkearakeisempia sora- ja
hiekkakerroksia maaperässä on, sitä suurempi on pohjavedeksi suotautuvan veden määrä mikä taas
pienentää työnmaa-alueelta muodostuvaa pintavalunnan määrää. Savi- ja silttimailla sekä
hienorakeisissa moreenimaissa ei toisaalta suotaudu pohjavesipinnan alle ulottuvaan maakaivantoon
niin paljon vettä kuin karkearakeisemmassa maa-aineksessa. Työmaan pinta-ala on tärkeä tekijä
rakennusveden määrän määrittämisessä. Mitä suurempi rakennustyömaa on kyseessä sitä enemmän
sen alueelle kerääntyy työmaavesiä. Myös sademäärät vaikuttavat työmaalle kertyvän veden
määrään. On tärkeää ottaa huomioon rakennuspaikan pohjavedenpinnan taso suhteessa
kaivusyvyyteen. Mitä suurempi on vedenpaine-ero sitä suurempi on suotautuvan veden määrä.
2.4.2 Työmaaveden laatuun vaikuttavat tekijät
Ihmisen toiminta on aiheuttanut vakavaa maaperän pilaantumista erityisesti vanhoilla
teollisuusalueilla. Pilaantunut maaperä sisältää haitallisia aineita, kuten öljyjä ja bensiiniä.
Rakennettaessa tällaisille alueille voi veden mukana huuhtoutua luonnonympäristöön esimerkiksi
myrkyllisiä kyllästysaineita tai raskasmetalleja, jotka veden mukana kulkeutuvat vesistöihin ja
ympäristöön aiheuttaen terveysongelmia ja ympäristövahinkoja. Työmaaveden laatuun vaikuttaa
esimerkiksi aiempi toiminta rakennuspaikalla, jolloin alueen aikaisemmasta toiminnasta on voinut
jäädä kuormituslähteitä, kuten jätteitä, rakennusmateriaaleja, polttoaineita, öljyjä, pesuvesiä tai
maaleja, jotka sekoittuessaan sadeveden kanssa päätyvät vesistöön. Rakennusmateriaalien
peittäminen ja jätteiden sijoittaminen suljetulle alueelle on avainratkaisu kemikaalien leviämisen
minimoimiseksi työmaalla.
Pintamaakerroksen laatu vaikuttaa vesien pilaantumiseen. Pilaantunut maaperä sisältää
materiaaleja, useimmiten kemikaaleja, jotka ovat lähes paikoillaan maaperässä ennen
rakennustoiminnan aloittamista. Liikkeelle lähtiessään näistä on haittaa vesistöille, pohjavedelle ja
muulle luonnonympäristölle. Typpipohjaisten lannoitteiden liikakäyttö, eläinlannan käyttö sekä
jätevesien ja viemärien vuotaminen ovat joissain tapauksissa maaperän pilaantumisen aiheuttajia.
Esimerkiksi jätevesissä esiintyvä tai tehomaataloudessa käytettävä nitraatti kulkeutuu helposti
maaperän ja siinä virtaavien vesien kautta laajalle luonnonympäristössä aiheuttaen esimerkiksi
pohjavesien pilaantumista (WEF, 2020).
Valunnan mukana vesistöön joutuessaan minimiravinteet, kuten fosfori ja typpi aiheuttavat
vesistöjen rehevöitymistä. Rehevöitymisen seurauksena vesistön kasvillisuus ja levämäärät
lisääntyvät ja vesistössä voi lopulta esiintyä hapettomia vyöhykkeitä. Hapettomilla alueilla vesistössä
ei juurikaan esiinny elämää. Nämä kukinnot estävät auringonvaloa ja luovat hapettomia alueita
(erittäin alhaiset pitoisuudet liuenneen hapen pitoisuudet), jotka luovat asumattoman ympäristön
meren elämälle.
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Pintamaakerroksen poistamisella vaikutetaan maaperän ja veden laatuun työmailla. Maanmuokkaus
lisää pintamaan tuuletusta, mikä edistää aerobisten nitrifikaatiobakteerien toimintaa ja muuttaa siten
maaperän nitraattipitoisuutta. Toisaalta pintamaan poisto muuttaa maan hapetuspelkistysolosuhteita ja mobilisoi haitallisia aineita valumavesiin liuenneessa muodossa. Eroosion
määrällä on suora vaikutus veden laatun. Monet ympäristöä pilaavat aineet kulkeutuvat veden
mukana sitoutuneena kiintoainekseen. Eroosion hallinta rakennustyömailla on ensiarvoisen tärkeää
pyrittäessä estämään luonnolle haitallisten aineiden pääsy ympäristöön. Esimerkiksi peltojen
talviaikainen kasvipeite voi vähentää tehokkaasti eroosiota ja maa-ainesfosforin kulkeutumista,
mutta saattaa lisätä liuenneen fosforin huuhtoutumista fosforin kertyessä pintamaakerrokseen, jossa
se on valumavesien huuhdottavana. Työmaalla tehtävät rakennustoimet, kuten räjähdystyöt voivat
myös heikentää valumavesien laatua. Esimerkiksi kaivostoiminnassa käytettävät räjähteet sisältävät
usein suuria määriä nitraattia, joka voi kulkeutua ympäristöön veden mukana. Kaivosprosessissa
käytetyt räjähteet sisältävät nitraatteja. Suurin osa nykyaikaisista kaupallisista räjähteistä sisältää
hapettavana aineena ammoniumnitraattia (myös natriumnitraattia ja kalsiumnitraattia) (ICM, 2011).
2.4.3 Sulfidimaiden vaikutus
Sulfidisedimentit ovat hienorakeisia kerrostumia, jotka muodostuivat Itämeren pohjalle viimeisen
jääkauden jälkeen. Maaperät ovat usein mustia sulfidimineraalien takia. Monilla alueilla maan
kohoaminen on saanut aikaan sen, että merenpohjasta on tullut maa-aluetta. Tällaisia
happosulfaattimaita esiintyy laajasti Suomen rannikkoalueilla, ja ne liittyvät paikallisesti myös
makean veden kosteikkoihin ja suolapitoiseen pohjaveteen joillakin maatalousalueilla. Seuravassa
kuvassa esitetään happamisen sulffaattimaiden potentiaalisimpia esiintymisalueita Suomessa
(Liikennevirasto 2016).

KUVA 1. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen keskittyy kartassa esitetylle Itämeren Litorinavaiheen ylimmän rantaviivan rajaamalle alueelle (SYKE 2019).
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Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee huomioida ei pelkästään
väylärakentamisessa, vaan rakentamisessa laajemminkin. Happamien sulfaattimaiden aiheuttama
happamuus ja metallikuormitus vesistöihin ovat Suomen suurimpia ympäristöongelmia.
Niin kauan kuin sulfidisedimentit ovat luonnotilassa pohjavesipinnan alapuolella, ovat ne vakaita eikä
niillä ole vaikutusta ympäröivään ympäristöön. Jos kuitenkin sulfidimaat altistuvat ilman hapelle,
hapettuvat sulfidimineraalit. Tällöin maaperän pH laskee voimakkaasti ja osa metalleista liukenee
veteen ja liikkuu veden mukana ympäristöön. Tälläisessa tapauksessa maaperää kutsutaan
happosulfaattimaaksi. Tämä maaperätyyppi on yksi ympäristölle haitallisimmista maaperistä
maailmassa.
Pohjaveden pinnan laskiessa esimerkiksi ojituksen, ruoppauksen tai maan kaivamisen seurauksena
joutuvat sulfidisavien sisältämät rikkipitoiset mineraalit kosketuksiin ilmakehän hapen kanssa,
hajoavat ja muodostavat rikkihappoa. Maaperässä liikkuva vesi huuhtoo rikkihapon mukaansa ja vesi
happamoituu. Happamoitumisen voimakkuuteen vaikuttaa muodostuneen rikkihapon määrä ja muut
mahdollisesti puskuroivat yhdisteet, jotka ovat liuenneet veteen. Rikkihappo on voimakas syövyttäjä
ja se liuottaa maaperän luontaisesti sisältämiä metalleja. Kuivana aikana happosuolat ja metallit
pysyvät maaperässä, mutta sateiden tai sulamisvesien mukana sulfaattimaiden vedet huuhtoutuvat
vesistöihin.
Kun happamuus kasvaa vedessä korkeaksi, myrkyttää se kasveja puroissa ja lammissa ja niiden
ympäristössä. Se voi tappaa myös kaloja ja muita vesieläimiä, jos ne eivät pääse pakenemaan.
Matalampi happamuuden taso tekee vesikasveista ja -eläimistä heikompia ja alttiimpia sairauksille,
ja vaikeuttaa nuorten organismien aikuisuuden saavuttamista. Ajan kuluessa happamoitumiselle
herkät lajit katoavat ja korvautuvat vähemmän herkällä kasvillisuudella ja eliöstöllä.
Rikkihapon vapautuminen maaperästä vapauttaa usein rautaa, alumiinia ja muita raskasmetalleja
(erityisesti arseenia) maaperästä. Kun hapot ja metallit ovat mobilisoituneet tällä tavoin, aiheuttavat
ne erilaisia haitallisia vaikutuksia ympäristössä, kuten kasvillisuuden tuhoutumista, pohjaveden
pilaantumista ja yleistä ympäristön happamuuden lisääntymistä. Rikkihappo voi myös vaikuttaa
aggressiivisesti betoniin ja teräkseen tuhoten näin ajan myötä erilaisia tukirakenteita, siltoja tai
rakennusten perustuksia. Alueilla, joilla happamia sulfaattimaita ei käsitellä kunnolla ennen
rakentamista, voidaan tarvita kalliita korjauksia ja rakennetun infrastruktuurin elinkaari jää tavallista
lyhemmäksi (Liikennevirasto 2016).

3

TYÖMAAVESIEN HALLINTA

3.1

Hallinnan tavoitteet
Hyvä työmaavesien hallinta on avaintekijä kaikkien rakennustyömaiden ympäristöllisen kestävyyden
varmistamisessa. Jotta rakennustyömailla päästään hyvään työmaavesien hallintaan, tarvitaan
ohjeistusta ja asian jatkuvaa esillä oloa. Esimerkiksi viranomaisvalvonta, työmaiden omavalvonta,
ohjeet, tiedottaminen ja erilaiset kampanjat tuovat työmaavesitietoutta rakentajien tietoisuuteen ja
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mahdollistavat oikeanlaisen toiminnan työmaavesien hallinnassa. Tällä hetkellä Suomessa on
suuntauksena koota kunnallista työmaavesiohjeistusta yhteen dokumenttiin, jota usein kutsutaan
työmaavesiohjeeksi. Ohjetta jaetaan kunnan alueilla toimiville rakennusyrityksille uusien
rakennushankkeiden alkamisen yhteydessä. Tällä ohjeistuksella pyritään tuomaan esille
työmaavesiin liittyviä näkökantoja, vaatimuksia ja hyviä käytänteitä. Työmaavesien hallinnan
tarkoituksena on saada esille, miten erilaisilla työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee
menetellä sekä tarjota suunnittelijoille ja rakentajille ohjeita ja toimintatapoja, jotta
rakennustyömaiden vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu
haittaa vesistöille tai muulle ympäristölle ja rakenteille. Tarkoituksena on myös tutustua
perusteellisesti työmaavesien päästöihin, työmaavesiin liittyviin lakeihin ja työmaavesien
käsittelymenetelmiin sekä saada aikaan yleiskuva työmaavesien hallinnasta ja tarjota
kehitysedellytyksiä yrityksen käytettäviksi (Helsingin kaupunki 2019).
3.2

Hallinnan menetelmät
Maaperän ja sedimenttien huuhtoutuminen pintavalunnan mukana on yksi veden laatuongelmiin
johtavista syistä. Saastuttavan veden valuminen rakennustyömailta voi kuljettaa monia
epäpuhtauksia vesistöihin. Veden pilaantumisen ehkäiseminen on ensisijainen tapa vähentää
haitallisia ympäristövaikutuksia. Yksi tärkeimmistä tavoista estää veden pilaantuminen on minimoida
maanperän häiriintyminen rakennustyön aikana. Työmailla tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä
säilyttämään alueen luontainen pintamaakerros ja sen kasvillisuus. Toisena menetelmänä on estää
louhinnan ja maansiirtotöiden aikainen maa-aineksen kulkeutuminen ympäristöön hyödyntäen
esimerkiksi maanpinnan peittorakenteita tai tukkimalla hulevesiviemäreiden syöksykaivot työn ajaksi.
Luontoa voidaan säästää myös käyttämällä myrkyttömiä kemikaaleja mahdollisuuksien mukaan.
Työmaalla tulee valvoa tiiviisti myrkyllisten aineiden käyttöä silloin, kun niille on tarvetta. Työmaan
rakennusmateriaalit tulee peittää, jotta niiden ympäristöön huuhtoutumisen riski sateen tai muiden
luonnollisten olosuhteiden aikana on minimoitu. Tarvittaessa työmaavedet tulee kerätä ja käsitellä
ennen luontoon tai jätevesijärjestelmään johtamista (NRDC,2019).
Tässä osiossa kuvataan vedenjohtamismenetelmiä.

Työmaavesien määrän pientäminen ja hallinta


Imeytyspainanne:
Ympäristöään alempana oleva, yleensä kasvillisuuden peittämä alue tai loivaluiskainen oja,
joka on normaalisti kuiva ja johon vesi voi väliaikaisesti kertyä ja imeytyä maaperään lyhyessä
ajassa.
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KUVA 2. Laskeutusallas (Tampere kaupunki 2019).

Eroosion ehkäiseminen


Kosteikko
Kosteikko on erillinen ekosysteemi, jossa vesi tulvii joko pysyvästi tai kausittain. Kosteikkoja
ovat

esimerkiksi

märät

ja

vettyneet

matalat

maa-alueet,

matalat järvet ja merialueet, suot, tulvametsät ja virtaavat vedet. Kosteikoilla on tulva- ja
vesiensuojelullista merkitystä. Niiden avulla voidaan hidastaa ja viivyttää suuriakin vesimääriä,
ja näin ehkäistä eroosiota ja tulvimista alapuolisissa vesissä. Sekä, estää mahdollisen
kiintoaineksen leviäminen alapuoliseen vesistöön ja pidätään kiintoainetta ja ravinteita
kasvillisuuteen.

KUVA 3. Kosteikko.
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Pintavalutuskenttä
Pintavalutuskenttä on metsän ja vesistön välissä käytettävä vyöhyke, erityisesti ojitettujen
suometsien

yhteydessä.

Pintavalutuskentän tarkoitus

on

pidättää

itseensä

liukoisia

ravinteita sekä kiintoainesta ja estää näitä kulkeutumasta eteenpäin vesistössä. Parhaissa
tapauksissa, pintavalutuksella voidaan estää maa-aineksen huuhtoutuminen vesistöihin
kokonaan.

KUVA 4. Pintavalutuskenttä (Metsäkeskus, 2006).

Puhdaiden työmaavesien hallinta


Konttiratkaisu:
Työnaikainen kuivatus tapahtuu kaivannoista pumppaamalla, jolloin kontti- tai kaivomallinen
suodatin on helposti toteutettavissa ja tarvittaessa siirrettavissä eri kohtaan tai toiselle
työmaalle.



Suotopato
Suotopadon rakentamiseen käytetään vettä hyvin läpäisevää kiviaineista, kuten seulottua
mursketta tai soraa, joka ei sisällä paljoa hienoainesta. Toimintaperiaatteena on, että tuleva
virtaama hidastuu merkittävästi virratessaan padon läpi, jolloin huleveden mukana kulkeutuva
kiintoaines pidättyy suodattavaan materiaaliin. (Oulun kaupunki,2019)
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KUVA 5. Suotopadon toimintaperiaate (Tampere Kaupunki 2019).

Likaisten työmaavesien hallinta


Öljyn- ja hiekanerottimet:
Öljynerottimella erotetaan jätevedessä olevat vapaat ja osittain myös mekaanisesti
emulgoituneet öljyt. Ne poistaa rasvoja ja hiekanerotin kiintoainetta lävitseen johdettavasta
vedestä.
Sillä voidaan käsitellä erilaisia öljyisiä vesiä, esimerkiksi piha-alueiden sadevesiä tai
ajoneuvojen pesupaikkojen jätevesiä. Öljynerottimen toiminta perustuu myös gravitaatioon,
jossa öljyn erottumista vedestä on tehostettu koalisaattorilla.

KUVA 6. Öljynerotin (OAMK,2012).
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4

ESIMERKKEJÄ SUOMALAISTEN KAUPUNKIEN TYÖMAAVESIOHJEISTA
Suomessa Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Tampereen kaupunki ovat laatineet omat
työnmaavesiohjeensa, jotka ovat laajuudeltaan noin 15 sivuisia. Ohjeissa on pyritty esittelemään
selkeästi ja yksinkertaisesti työmaavesiin liittyviä laatuongelmia, hallintakeinoja, säädöksiä, ohjeita
työmaavesien käsittelyyn sekä antamaan tietoa siitä, mitä seuraamuksia ohjeen ja lainsäädännön
noudattamattomuudesta voi seurata. Laaditut ohjeet antavat rakentajille merkittävää tietoa
työmaavesistä ja niiden haittavaikutuksista. Ohjeiden tarkoituksena on tarjota suunnittelijoille ja
rakentajille toimintatapoja ja ohjeita, joiden avulla voidaan hallita ja valvoa työmaavesien
ympäristövaikutuksia.
Työmaalla voi tapahtua milloin tahansa vahinkoja, joiden seurauksena voi aiheutua suuriakin
vahinkoja ympäristölle. Espoon työmaavesiohjeessa on tuotu esille haitallisten aineiden käsittelyä.
Polttonesteen varastointipaikat on sijoitettava riittävän kauas ojista, jotta vahinkotapauksissa
kemikaalit eivät pääse leviämään ympäristöön. Ohjeessa myös määritellään, miten vuotoja säiliöstä
voidaan ehkäistä käyttämällä kaksivaippaista tai valuma-altaalla varustettua säiliötä. Lisäksi Espoon
kaupunki on tuonut esille rakennuttajan toimintaa työmaalla. Rakennuttajien tulee olla tietoisia
mahdollisista ympäristölle aiheuttamistaan haitoista työmailla, kuten koneiden siirroista ojien ja
pienvesien ylitse, ojien ja pienvesistöjen perkauksesta sekä puuston ja pensaiden poistoista.
Huomioon tulee ottaa myös tulvatilanteet, pintamaan kuoriminen sitä sitovasta pintakasvillisuudesta
sekä kuivatus- ja hulevesistä aiheutuvat haitat. Onkin helpointa minimoida ympäristöhaitat
käsittelemällä hulevedet heti niiden syntypaikalla (Espoon kaupunki, 2015).
Helsingin kaupungin työmaavesiohjeessa on keskitytty työmaavesien käsittelyn menetelmiin.
Ohjeessa on mainittu yleisimmät työmaavesistä poistettavat aineet sekä niiden ominaisuudet ja niiden
käsittelymenetelmät. Käsittelymenetelmistä on esitetty esimerkiksi laskeutusallas ja viivytys. Öljyn
poistamiseksi esitetään öljynerotinta. Muiden haitallisten orgaanisten yhdisteiden poistoon esitellään
aktiivihiilisuodatinta.

Liuenneiden

metellien

poistoon

suositellaan

metallien

saostamista

saostuskemikaaleja käyttäen (Helsingin kaupunki 2019).
Työmaaveden pH-tasapainoa tulee valvoa ja säädellä. Liian alhainen tai korkea pH tulee neutraloida
happoja tai emäksiä käyttäen. Työmaavesien liialliset ravinteet, kuten typpi (N) ja fosfori (P)
käsitellään biologisella ja/tai kemiallisella puhdistuksella. Lisäksi Helsingin kaupunki kertoo ohjeessaan
työmaavesien hallinnan ja käsittelyn ongelmista työmaaolosuhteissa ja esittää ratkaisuita näihin
tilanteisiin. Esimerkiksi poistettava vesi voidaan kuljettaa loka-autolla muualle käsiteltäväksi ja
työmaakoppien sosiaali- ja saniteettitilojen talousjätevedet tulee aina johtaa HSY:n jätevesiviemäriin
tai jos se ei ole mahdollista, niin esimerkiksi umpisäiliöön, josta se kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle
käsiteltäväksi (Helsingin kaupunki 2019).
Tampereen kaupunki on esittänyt työmaavesien käsittelymenetelmät paremmuusjärjestyksessä,
koska kaikki menettelytavat eivät ole toteutettavissa jokaisella työmaalla. Tarkoituksena on, että
menetelmistä valitaan parhaat käytettävissä olevat kyseiselle työmaalle. Tampereen kaupunki on
myös yhdistänyt erilaisia menetelmiä pyrkien samalla pienentämään ympäristölle haitallisen
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työmaaveden määrää esimerkiksi imeyttämällä puhtaat työmaavesijakeet syntypaikalleen
(Tampereen kaupunki, 2012).
Työmaaveden laatua pyritään näin parantamaan ja syntyvän likaisemman työmaaveden
puhdistamista ohjeistetaan tekemään esimerkiksi viivyttämällä tai puhdistamalla ennen vesien
johtamista hulevesijärjestelmiin. Sen lisäksi ohjeessa on mainittu työmaavesien hallinnan
suunnittelun ja toteutuksen vaiheet alkaen tarvittavien lupien selvittelystä aina työmaan
valmistumiseen saakka. Näin varmistetaan se, että käsittelyratkaisuja aletaan toteutta heti
maanrakennustöiden aluksi, mikä on usein rakennustöiden kuormittavin vaihe. Tampereen kaupunki
on myös tuonut esille, että poistoveden laadunseurantaa tulee toteuttaa näytteenotoilla ja
laboratorioanalyyseillä erityisesti, jos työmaavesi päätyy herkkään vesistöön. Vesien
laadunseurannan tulee tällöin olla hyvin systemaattista. Säännösten vaatimuksia noudattamalla
varmistetaan, että ympäristön pilaantumista ei tapahdu maanrakennustöiden seurauksena
(Tampereen kaupunki, 2012).

5

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä opinnäytetyössä laadittu työmaavesiohje on hyvin ajankohtainen Oulun kaupungille.
Aikaisemmin Oulun kaupunki on hyödyntänyt muiden kaupunkien työmaavesohjeita, jotka eivät
täysin kata paikallisia tarpeita Oulun kaupungin alueella. Muiden kapunkien ohjeissa ei ole otettu
huomioon työmaavesien laatuongelmia, jotka aiheutuvat sulfidimaista ja maaperän runsaasta
raudasta. Laadittu työmaavesiohje on tehty yhteistyössä Oulun kaupungin ja Afry Oy:n kanssa.
Lyhykäisyydessään työmaavesi voi kerätä mukaansa ja kuljettaa lukuisia epäpuhtauksia vesistöihin,
kuten sedimenttejä, roskia, ja kemikaaleja maaperästä. Monet näistä epäpuhtauksista voivat
aiheuttaa ongelmia jo hyvin pieninä määrinä. Saastuneen työmaaveden valumista pidetään usein
epäpuhtauslähteenä, mikä tarkoittaa, että se tulee niin monimuotoisista ja laajalle levinneistä
lähteistä ympäristössä, että on vaikea tunnistaa, mistä pilaantuminen alkaa.
Veden pilaantuminen voi vaikuttaa ihmisten ja luonnon terveyteen ja turvallisuuteen asteittain
myrkyttämällä vesilähteet, joita on hyvin vaikeaa puhdistaa pilaantumisen tapahduttua. Työmaalla
esiintyvät vedet voivat myös monella tapaa vaikuttaa haitallisesti rakennustyön etenemiseen ja ne
voivat aiheuttaa vahinkoja rakenteille myös rakentamisen valmistuttua. Urakoitsijan tulee varmistaa,
että heillä on asianmukaiset työmaavesien hallintalaitteet, jotta rakentaminen etenee tavalla, joka
suojaa yhteisön puhdasta vettä ja sen ympäristöä.
Haittojen ennalta ehkäisemiseksi työmaavesien mahdollinen käsittely ja pois johtaminen työmaalta
tulee suunnitella osana rakentamisen suunnittelua hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä.
Suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää myös ympäristösuojeluviranomaisen kanta siihen,
voidaanko työmaavedet johtaa hulevesiviemäriin vai joudutaanko ne johtamaan jätevesiviemäriin.
Vesien hallinta työmaalla tuleekin nähdä paitsi ympäristöllisenä tekona myös rakentamisen laatua
parantavana menettelynä. Hyvä suunnittelu ja oikeat käytänteet työn tekemisen aikana
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mahdollistavat laadukkaan työmaavesien hallinnan ja estävät tehokkaasti ympäristövahinkojen
syntymistä. Suunnittelussa ja rakentamisessa ensimmäinen vaihe on tällöin riskinarviointi, jossa
tunnistetaan mahdollisesti ympäristölle tai vesistöille pilaantumisvaaraa aiheuttavat
rakennustoiminnot ja materiaalit. Tämän jälkeen laaditaan toimenpiteet, joilla tunnistettuja riskejä
voidaan pienentää ja poistaa ja samalla estetään vahingot elinympäristölle ja muille infrastruktuurin
rakenteille.
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1. Johdanto
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten Oulun alueen työmailla syntyvien työmaavesien kanssa tulee
menetellä. Työmailla syntyvistä vesistä voi aiheutua merkittävää haittaa lähialueen vesistöille,
ojille, hulevesiviemäriverkostolle sekä kaupunkiympäristölle ja sen rakenteille. Ympäristöön johdettavat työmaavedet eivät saa kuormittaa vesistöjä enempää kuin tavalliset valuma- ja ojavedet.
Työmailla syntyy työmaavesiä eri työmenetelmistä sekä sade- ja maaperävesistä. Kaivuualueille
voi muodostua vettä esimerkiksi suotautuvasta pohja- ja/tai orsivedestä, sadevedestä sekä kaivantoa ympäröiviä pintoja pitkin valuvasta hulevedestä. Sade- ja sulamisvedet ovat pääsääntöisesti puhdasta luonnonvettä, mutta työmailla niihin voi sekoittua ja kulkeutua kiintoaineita, ravinteita ja muita ympäristölle haitallisia aineita maaperästä ja rakenteista. Haitallisia aineita voi
syntyä julkisivujen rappauksesta ja puhdistuksesta sekä räjäytyksistä, betonoinnista ja työkoneista.
Työmaavesien käsittely tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin määritellään, voidaanko
työmaavedet johtaa hulevesiviemäriin ja mikä on niiden puhdistustarve.

2. Tärkeitä yhteystietoja
Oulun kaupunki, rakennusvalvonta
Puh: 08 5584 3500
Sähköposti: rakennusvalvonta(at)ouka.fi.
https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/luvan-hakeminen

Oulun kaupunki, kadut ja liikenne
Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu.
Puh: 08 5584 3500
Sähköposti: Lupienhallinta(at)ouka.fi
https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yleisten-alueiden-luvat

Oulun kaupunki, Oulun seudun ympäristötoimi
Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu.
Puh: 044 703 6790 (arkisin klo 9-15)
Vaihde: 08 558 410
Sähköposti: ymparisto(at)ouka.fi

Oulun Vesi
Käyntiosoite: Kasarmintie 29
Puh: 08 55843800
oulunvesi(at)ouka.fi

3. Luvanvaraiset työt
Pääosa työmailla tehtävistä töistä edellyttää viranomaislupaa tai lausuntoa. Lisäksi työt yleisillä
alueilla vaativat maanomistajan lupaa tai suostumusta töihin. Määräyksiä voidaan antaa työmaavesien käsittelystä, johtamisesta ja laadusta. Esimerkiksi:

Toiminta

Lupa/ilmoitus

Mistä haetaan?

Työt yleisellä alueella

Kaivu- tai yleisen alueen käyttölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai
muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten
Murskaustoiminta (melua ja tärinää
aiheuttava tilapäinen toiminta 118
§)
Toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön muuttumista tai pilaantumista tai pohjavesiesiintymän pilaantumista tai käyttökelpoisuuden
huonontumista tai joka vaarantaa
puron uoman luonnontilan säilymisen
Rakennustoiminta, joka sijoittuu tai
jonka vaikutukset saattavat ulottua
Natura-alueelle (esim. työmaavedet, melu, pöly, jne.)
Maalämpökaivon sijoittaminen tärkeällä pohjavesialueelle

Maisematyölupa

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennusvalvonta

PIMA maat
Vesistörakentaminen esim. rannanruoppaus
Ojitus

Toiminta-aika
- Alle 50 vrk --> ilmoitus
- 50 vrk tai yli --> ympäristölupa
Vesilain mukainen lupa

Oulun seudun ympäristötoimi,
ympäristönsuojelu

Ilmoitusvelvollisuus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toimenpidelupa
(lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus)
Ilmoitus/Ympäristölupa

Rakennusvalvonta
(rakennusvalvonta pyytää
lausunnon)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ilmoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ojitusilmoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työmaavesien johtaminen viemäriin Liitoslausunto ja sopimus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Oulun Vesi / Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

4. Määritelmät
Työmaalla tarkoitetaan: rakennus- tai saneeraustyömaita.
Tällaisia työmaita ovat esimerkiksi:
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Maarakennustyömaat
Rakennuksen pohja- sekä pihatyöt
Erilaiset johtolinjatyömaat sekä korjaus- ja muutostyöt esim. kaukolämpö, vesijohto jne.
Jätevesijärjestelmien työmaat
Louhintatyömaat
Maalämpökaivotyömaat
Katutyömaat
Pilaantuneiden maiden työmaat
Julkisivutyömaat
Rakennusten purkutyömaat
Talorakennustyömaat
Kunnossapitotyöt

Työmaavesi on työmailla muodostuvaa
vettä tai lietettä, joka on peräisin joko sadeja sulamisvesistä, maaperästä, perustusten
kuivatusvesistä sekä työmenetelmissä käytettävissä vesistä sekä työmaa-alueen läpi
kulkevien vesien vaikutuksesta. Kohteessa
muodostuvat jätevedet tulee käsitellä ja johtaa käsiteltäväksi omien säädöksien mukaisesti.
Valuma-alueella tarkoitetaan koko sitä aluetta, jolta vesi valuu tarkasteltavana olevaan
vesistöön.
Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta

sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa
keinotekoista vesialuetta.
Hulevedella tarkoitetaan sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta.
Haitta-aineilla tai haitallisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa
olevia tai niihin imeytyneitä terveydelle tai
ympäristölle vaarallisia aineita. Haitta-aineet
ovat aina huomioitava korjaus- ja purkutöissä sekä rakennusjätteen lajittelussa.
Haitta-aineita ovat esimerkiksi:
·
·
·
·
·
·
·
·

Kiintoaineen suuri määrä
Veden emäksisyys tai happamuus
Veden korkea lämpötila
Ravinteet (typpi ja fosfori)
Raskasmetallit
Mineraaliöljyt
Polttoaineet
Muut kemialliset yhdisteet

Kiintoaine on vedessä kulkeutuvia kiinteitä
hiukkasia. Kiintoaine voi olla hiukkasmaista
orgaanista materiaalia kuten kuollutta kasviainesta tai epäorgaanista ainetta kuten
savi tai hiesu. Kiintoaine voi olla myös rappauksista tai muista pinnoista irtoavaa ainesta.
Happamat sulfaattimaat ovat luontaisesti
rikkipitoisia sedimenttejä, jotka aiheuttavat
hapettuessaan happamuusongelmia ympäristöönsä. Happamat sulfaattimaat tulee selvittää ennen rakennussuunnittelua.
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Happamat sulfaattimaat voidaan luokitella
kahteen ryhmään:
·
·

Potentiaaliset happamat sulfaattimaat (PHS).
Todelliset happamat sulfaattimaat
(THS).

·

·
·

Musta väri (FeS), tumman harmaa tai
tumman ruskean vihertävä väri
(FeS2). Mutta ainoastaan värin perusteella ei voida varmistua siitä
onko kyseessä happamat sulfaattimaat.
Kokonaisrikkipitoisuus ≥ 0,2 m-%.
Hapetetun näytteen pH < 4,0, ja
muutos yli 0,5 yksikköä.

Todellisen happaman sulfaattimaa (THS)
tärkeimmät piirteet ovat:
·
·
·

pH < 4,0 maastossa mitattuna.
Pohjaveden pinnan yläpuolella (hapellisissa oloissa).
Usein havaittavissa paljon punaisen
tai oranssinruskeita rautasaostumia
ja joskus myös keltaista jarosiittia.

Kuva 1. Happaman sulfaattimaan
maaperäprofiilista (Happamien sulfaattimaiden suotovesien laatu sekä
neutraloinnin vaikutus suotovesiin,
2018).
Potentiaalisella happamalla sulfaattimaalla
(PHS) tarkoitetaan sulfidirikkipitoista maaperää, jolla on potentiaalia muuttua todelliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli
maaperä pääsee hapettumaan.
PHS pääpiirteet ovat:
·
·

Sijaitsevat pohjaveden pinnan alapuolella (hapettomat olosuhteet)
Kemiallisesti vakaata, pH lähellä
neutraalia yleensä pH > 6,0.

Kuva 2. Sulfaattimaat.
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5. Työmaaveden ominaisuudet ja vaikutukset
Kiintoainekuormituksen vaikutukset ovat:
Kiintoaine voi samentaa vettä, jolloin valon
läpäisykyky heikkenee mikä haittaa kasvien
kasvua. Kiintoainekuormitus vähentää esim.
uposlehtisiä kasveja ja vaikuttaa ravintoverkon toimintaan heikentämällä eläinten saalistuskykyä. Lisäksi kiintoainekseen sitoutuu
ravinteita, jotka voivat kulkeutua vesistöihin
ja aiheuttaa rehevöitymistä.
Kiintoainespitoiset työmaavedet voivat vahingoittaa viemäreitä, kaivoja, pumppaamoita, rumpuja ja ojia lietyttäen, tukkien ja
syövyttäen niitä. Työmaavesi voi aiheuttaa
saastumista, likaantumista ja vettymistä työmaata ympäröivillä alueilla.
Mustaliuskeet sisältävät paljon rikkiä ja
muita metalleja, jotka voivat aiheuttaa myrkyllisten aineiden pitoisuuksien kasvua maaperässä, pintavesissä, ja pohjavesissä sekä
pinta- ja pohjavesien happamoitumista,
mikä nopeuttaa metallien liukenemista.
Haitalliset aineet kuten raskasmetallit ja kemikaalit aiheuttavat eläinten kuolemia ja kehitys- ja lisääntymishäiriöitä.
Ravinteet rehevöittävät vesistöjä ja yhdessä
samentumisen kanssa johtavat kasvien vaihtumiseen leviin ja lajiston muuttumiseen ja
yksipuolistumiseen.

joitain ravinteita, joita kasvit yleensä tarvitsevat, kuten magnesiumia ja rautaa. Toisaalta liian alhaisen pH-arvon omaava maaperä voi vapauttaa alumiinia, mikä voi hidastaa kasvien kasvua ja muuttaa ravinteiden
saantia.
Sulfidimaiden vaikutuksia ovat:
·

·

·

·
·

·
·

·
·

Kun pohjaveden pinta laskee esim.
kuivatuksen seurauksena, happamien maiden rikkipitoiset mineraalit
hapettuvat muodostaen rikkihappoa.
Happo ja hapon liuottamat metallit
huuhtoutuvat esim. sateiden mukana vesistöihin.
Happamuus- ja metallikuormitus heikentää pintavesien ekologista ja kemiallista tilaa.
Valumavesien pH voi olla alle 3, jolloin se lisää veden happamuutta
Happamissa vesissä eliöstön ja kasvillisuuden monimuotoisuus vähenee
voimakkaasti.
Herkimmät kalat kuolevat, kun vesistön pH laskee alle 5,5:n.
Ongelmallisten sedimenttien muodostuminen vesistöihin sekä suistoja rannikkoalueille.
Teräs- ja betonirakenteet syöpyvät
Heikot geotekniset ominaisuudet
(heikko kantavuus, runsas kokoonpuristuvuus, pitkä painuma-aika).

pH vaikuttaa ravinteisiin, mineraaleihin ja
kasvuun. Liian emäksinen vesi muuttaa maaperän emäksisemmäksi ja poistaa helposti
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Kuva 3. Happamien sulfaattimaiden potentiaalisin esiintymisalue GTK:n mukaan.
Rauta- ja/tai humuspitoinen vesi: Veden
ruskea tai punertavan ruskea väri johtuu
joko veteen liuenneesta raudasta tai siitä,
että veteen pääsee orgaanista maa-ainesta
eli humusta.
Jokivedessä rautapitoisuudet vaihtelevat
kallio- ja maaperän mukaan. Tavallisesti ne
ovat humuspitoisissa vesissä 400–1000 μg/l.
Myös pohjaveden rautapitoisuus voi olla haitallisen suuri.
Rauta aiheuttaa muutoksia:
·
·
·
·

Pohjaveden pH-arvoon
Hapetus-pelkistysolosuhteisiin
Muiden metallien liukenemiseen
Biodiversiteetin
heikkeneminen
(Raudan sakka ja myrkyllisyys aiheuttaa: kasvien kyky imeä ravinteita
maaperästä voi estyä, rajoittaa kasviplanktonin kasvua, muuttaa kasvien
ja eliöiden solukkoja ja DNA:ta sekä
tukkia kalojen kiduksia.

Kuva 4. Rautasakkaa vedessä.

6. Työmaavesien hallinnan
suunnittelu
Työmaavesien käsittelyä suunniteltaessa tulee arvioida poistettavien vesien määrää ja
laatua. Pätevän suunnittelijan tekemät mitoitukset ja perustelut on esitettävä tarvittaessa/pyydettäessä viranomaisille hankkeen koko huomioiden tarvittavassa laajuudessa.
Suunnitteluvaiheessa valitaan poistettavien
vesien johtamistapa ja kohde. Oleva ympäristö ja vesistöt joihin työmaa-alueen vesi lopulta päätyy, vaikuttaa suuresti työmaavesien käsittelytarpeeseen.
Hulevedet voidaan johtaa hulevesiviemärien
kautta vesistöihin vain, jos sen laatu tai virtaama eivät aiheuta ongelmia ympäristöön.
Vesistöön päätyvän työmaaveden laadun tulee vastata tai olla puhtaampaa kuin purkuvesistön laatu. Jos vettä ei saada puhdistettua työmaalla, tulee se kuljettaa puhdistuslaitokseen tai paikkaan missä se voidaan asianmukaisesti käsitellä/puhdistaa. Vesien
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johtaminen viemäriin vaatii sopimuksen. Vesilaitos osoittaa liittymiskohdan ja asettaa
tarvittaessa laatu-vaatimuksia käsiteltävälle
vedelle.
Työmaavesien johtaminen viemäreihin ilman käsittelyä voi aiheuttaa viemäreiden,
viemärikaivojen ja pumppaamojen liettymistä ja tukkeutumista sekä mahdollisesti
heikentää työntekijöiden työturvallisuutta.
Työmaavesien johtaminen jätevesiviemäriin
vaatii aina tapauskohtaisen tarkastelun, liitoslausunnon ja sopimuksen.

siistimisen ja maaperän sitomisen istutuksilla tai eroosiosuojamatoilla.
Kun jätteet, polttoaineet ja kaivumaat pidetään erillään vedestä ja maa säilytetään kasvillisena ja imevänä, syntyy vähemmän tai ei
ollenkaan puhdistettavaa vettä. Pieni määrä
työmaavettä on helpompaa ja tehokkaampaa puhdistaa. Se myös huuhtoo vähemmän
aineita mukaansa työmaalta ja alavirran
ojista.

Ohjeellisia raja-arvoja poistettavan
työmaaveden yleiselle laadulle (RTkortti 89-11230):

Suunnittelussa tulee käyttää hulevesisuunnitteluun perehtynyttä asiantuntijaa.
Työmaavesisuunnitelma on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin
maanrakennustöitä aloitetaan kohteessa. Se
kannattaa tehdä samassa yhteydessä kuin
työmaasuunnitelma. Se voidaan edellyttää
toimitettavaksi myös rakennuslupahakemuksen käsittelyn aikana. Työmaavesien käsittelyratkaisut tulee toteuttaa heti maanrakennustöiden aluksi, koska maanrakennus
on töiden kuormittavin vaihe. Työmaavesien käsittely voidaan tehdä myös käytönaikaisilla hulevesirakenteilla, jos ne soveltuvat
siihen ja voidaan puhdistaa työmaan valmistuttua. Työmaavesille soveltumattomat alueet ja yleisten alueiden hulevesirakenteet
tulee suojata, jottei työmaan suuri kuormitus aiheuta niille haittaa. Työmaavesien hallintaan kuuluu myös työmaan ennallistaminen rakentamisen päätyttyä sisältäen alueen

·
·
·
·

Kiintoaine < 300 mg/l.
pH 6-9 • Lämpötila < 25 °C.
Öljyt: alle 5 mg/l eikä näkyvää öljykalvoa.
Muiden haitta-aineiden ja haitallisten ominaisuuksien pitoisuusrajoja voidaan määritellä luvissa
ja päätöksissä.

Ohjeita työmaavesien hallinnan suunnitteluun:
·

Lähtökohtaisesti minkään pienvesistön tilaa ei saa heikentää. Oulussa on
paljon pienvesistöjä, joihin johdettavien hulevesien laatuun tulee kiinnittää erityistä huomioita vesistön kunnon, käyttötarkoituksen ja suojeluarvon vuoksi. Tällaisia tiedossa olevia
vesistöjä on Oulussa Jäälin-, Pyykös10

·

·

·

·

·

·

ja Kuivasjärvi, Kiiminki- ja Oulujoki,
Herukka-, Kalimen- ja Myllyoja, Kaijon- ja Kempeleenlahti sekä Hupisaaret.
Työmaiden toiminnoissa muodostuvia haitallisia vesiä ei saa johtaa vesistöön ilman esikäsittelyä, jolla haitta
saadaan poistettua tai riittävästi vähennettyä. Maahan imeyttämisen
edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu
maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Työmaa-alueen
aurauslumet
sijoitetaan
niin,
etteivät
ne
sulaessaan likaa, samenna tai
muuten pilaa lähivesistöja.
Suunnitellaan
etukäteen
myös
työmaan jälkeiset toimenpiteet:
Ylityspaikkojen puhdistaminen ja
alueen siistiminen sekä muu
maisemointi. Varmistetaan ettei
kiintoaineista
eikä
muitakaan
haitallisia aineita pääse vesistöön
työmaan toiminnan lopputtua.
Hoidetaan ennakkoilmoitus ELY-keskukseen vesilain ja vesitalousasetuksen mukaisesti koskien ojitusta,
ruoppausta, maa-ainesten ottoa ja
vedenottoa.
Työmailla tulee olla selkeät toimintaohjeet mahdollisten päästöjen ja öljyvahinkojen varalta. Kaikki öljyvahingot kuten päästöt vesistöön on ilmoitettava hätäkeskukseen.
Suunnitellaan etukäteen vesien johtamiseen ja käsittelyyn liittyvät toimenpiteet häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

·
·

·

·

·

·
·

·

·
·

·

Arvioidaan poistettavien vesien määrää ja laatua.
Suunnitellaan ja tehdään vesiensuojelurakenteet, kuten laskeutusaltaat,
valmiiksi ennen töiden aloittamista.
Selvitetään alueen mahdolliset luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset
erityiskohteet.
Valitaan poistettavien vesien johtamistapa ja -kohde (selvitetään myös
lopullinen kohdevesistö ja sen herkkyys sekä olevan ympäristö.
Selvitetään vesien käsittelyyn ja johtamiseen tarvittavien lupien ja suostumusten tarve ja tehdään sopimukset.
Selvitetään, miten huuhtoutumista
voidaan ehkäistä työmaalla.
Valitaan tarvittavat vesien käsittelymenetelmät ja –laitteistot ja niiden
mitoitus ja sijoitus ja huolto työmaalla.
Suunnitellaan työmaanaikainen kirjanpito ja toimenpiteet onnettomuustilanteissa, poikkeus- ja häiriötilanteissa. (esim. lietteiden ja sakkojen tyhjennystiheys ja vastaanottopaikat, laadun seurantatiedot jne.)
Selvitetään poistettavan veden seurannan tarve.
Seurataan poistettavan veden laatua
aistinvaraisesti ja tarvittaessa näytteenotoin.
Nimetään työmaavesien käsittelyn
vastuuhenkilö ja tehdään aikataulu
toteutukselle.
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·

·

·

Rakentamisen valmistuttua siistitään
alue, sidotaan maaperä ja puhdistetaan hulevesirakenteet.
Työmailla tulee pienvedet-ojat, norot, purot ja lähteet-huomioida niin,
että niiden reunoille jätetään riittävä
kasvillisuusvyöhyke, joka estää eroosiota ja myös sitoo kiintoainesta.
Myös kaivumassat sijoitetaan riittävän kauas pienvesistä, ettei niistä
pääse valumaan kiintoainesta vesistöihin. Lisäksi työmaa-alueelle suunnitellaan työmaakoneiden ojien, norojen ja purojen ylitykset etukäteen
ja niin ettei ylityksiä tehdä tarpeettomasti.
Eroosioherkkien ja muiden teknisesti
vaikeiden kohteiden kaivuu ajoitetaan mahdollisimman vähänsateiseen ajankohtaan.

·
·
·

7. Työmaavesien hallintamenetelmiä
Alla esitellään käsittelymenetelmien paremmuusjärjestys. Kaikki käsittelymenetelmät
eivät käy jokaiselle työmaalle, mutta käytettävissä olevista vaihtoehdoista valitaan parhaat.

Vähennetään huuhtoutumista ja veden
määrää
Parannetaan veden laatu ja säädetään
virtaamaa

Jos työmaavesi päätyy vesistöön, voi olla tarpeen seurata poistovesien laatua näytteenotoilla ja laboratorioanalyyseillä. Herkkyys
riippuu vastaanottavan vesistön koosta ja
erityispiirteistä. Seurannan tarpeesta, näytteenotoista ja analyyseista voi tiedustella
ympäristötoimesta, jolle myös näytteenoton
tulokset lähetetään.
Seuranta voi olla tarpeen esimerkiksi:
·

·

työmailla, joilla alennetaan pohjaveden pintaa ja poistettavan veden
määrä on suuri.
suurilla louhintatyömailla (useita kerrostaloja tai vastaava).

ruiskubetonointitöissä tai muita haitallisia materiaaleja käytettäessä
pilaantuneen maaperän alueella sijaitsevilla työmailla.
luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden kohteiden ja pienvesien läheisyydessä.

Ei käsittelyä

Vähennetään huuhtoutumista ja veden
määrää
·
·
·

Selvitetään, miten huuhtoutumista voidaan ehkäistä työmaalla.
Kasvipeitteisiä alueita säästetään mahdollisimman paljon estämään eroosiota.
Tehdään karkea arvio vesien määrästä ja
laadusta.
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·

·
·
·
·
·

·

·

·

Suunnitellaan maankaivu- ja siirtotyöt
niin, että mahdollisimman pieni osa työmaan maaperästä on avoinna kerrallaan.
Imeytetään vedet syntypaikalla imeytyspainanteissa.
Läjitetyt maa-ainekset, rakennusmateriaalit ja jätteet suojataan valumavesiltä.
Polttoaineita ja öljyä käsitellään huolellisesti päästöt estäen.
Louhintatöissä käytetään mahdollisuuksien mukaan emulsioräjäytysainetta.
Hulevesijärjestelmät ja ojat suojataan käsittelemättömiltä työmaavesiltä esimerkiksi suodatinkankailla.
Työmaakoneiden renkaissa kulkeutuvaa
maata vähennetään pinnoittamalla työmaatie sepelillä.
Työmaan ulkopuolelta tulevat vedet ohjataan työmaan ohi. Vedenohjausojan
rakentaminen on myös työmaata, jota
koskee samat vaatimukset, kuin varsinaista rakennustyömaatakin.
Maaperän pinta sidotaan heti töiden
päätyttyä esimerkiksi istuttamalla kasvillisuutta.

Parannetaan veden laatu ja säädetään
virtaamaa
·

·

Kiintoaine vajoaa laskeutusaltaan pohjalle, kun veden virtaama hidastuu. Virtaamisaikaa voi pidentää väliseinillä. Parhaita luontaiset painanteet, joissa kasvillisuutta.
Laskeutukseen voi käyttää irtokontteja.

·

·

Hiilidioksidilla, hapolla tai kalkkikivellä
voidaan käsitellä vettä, jonka pH poikkeaa huomattavasti neutraalista.
Veden kiintoainetta voi suodattaa suotopadoilla ja patjoilla (sora, hiekka,
kangas, biohiili).
Ei käsittelyä

·

·

·

·

·

Puhtaat vedet voidaan johtaa ympäristöön ilman käsittelyä, mutta tällöin täytyy kuitenkin huolehtia siitä ettei synny
eroosiota esim. purkuojaan.
Puhtaat vedet ovat kirkkaita eikä niissä
ole happamuutta, emäksisyyttä, raskasmetalleja tai muita haitta-aineita.
Haitalliset vedet, joita ei saada puhdistettua työmaalla, tulee kuljettaa hyväksytetylle vastaanottajalle ja käsittelijälle.
Luonnontilaisia alapuolisia ojia ja uomia
ei kannata perata ennen rakennustöiden
päättymistä, koska niiden kasvillisuus hidastaa virtamaa ja varmistavat puhdistusta, mutta ne eivät yksistään riitä puhdistusmenetelmäksi.
Pienissä maan- ja ojankaivutöissä alapuolisen uoman virtausta voidaan hidastaa ja kiintoaineksen kulkeutumista vähentää esimerkiksi työnaikaisilla risupadoilla.
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8. Työmaavesien hallinta-

·

rakenteita
Imeytyspainanne
·

·
·

Sadevedet voidaan johtaa sadevedet ympäristöä alempaan olevaan kohteeseen
esimerkiksi kivillä tai murskeella täytettyyn imeytyspainanteeseen johon vedet
voivat kertyä ja imeytyä väliaikaisesti
maaperään lyhyessä ajassa.
Pohjavesialueella painanteita ei voi käyttää pohjavesiin kohdistuvan riskin takia.
Kaikki vesienjohtamiseen tehtävät kaivutyöt on tehtävä mahdollisimman vähävetiseen aikaan.
Viivytys/laskeutuspainanne
·

·

toiminta perustuu siihen, että altaat
joko pysäyttävät määrätyn vesimäärän joksikin aikaa kokonaan tai ainakin hidastavat virtausnopeutta niin
paljon, että veden kuljettama kiintoaines ehtii laskeutua altaan pohjalle
ennen kuin vesi on kulkenut altaan
läpi.
Olemassa olevan maastopainanteen
käyttö on suositeltavinta, etenkin jos
painanteessa ei tehdä muita rakennustöitä kuin mitä itse pato vaatii.
Tällöin kasvillisuus ja pintakerros tehostavat kiintoaineksen pidättymistä, eikä itse allaspaikka kärsi eroosiosta.

·

Allas voidaan toteuttaa joko olemassa oleva maastopainanne patoamalla ja kaivamalla tai maapenkereillä. Laskeutusaltaaseen voidaan
vedet johtaa myös pumppaamalla,
mikäli pinnanmuodot ja korkeussuhteet tätä vaativat.
Lisänä voi käyttää suotopatoa.

Kuva 5. Laskeutusallas (Tampere kaupunki
2019).
Pintavalutuskenttä
·

·

Jaettaessa vedet kasvilliselle kentälle voidaan parhaassa tapauksessa estää maaaineksen huuhtoutuminen vesistöihin.
Vesi saadaan jaettua tasaisesti kentälle
(kampa)ojien tai rei’itettyjen putkien
avulla.
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Kosteikko
·

Kosteikkoja suositellaan toteutettavaksi perattavan uoman alaosaan estämään mahdollisen kiintoaineksen
leviäminen alapuoliseen vesistöön ja
pidättämään kiintoaineita ja ravinteita kasvillisuuteen.

Kuva 6. Pintavalutuskenttä (MetsäkeskusMatti Seppälä).
Öljyn- ja hiekanerottimet
• Öljynerotin poistaa öljyjä ja hiekanerotin
kiintoainetta lävitseen johdettavasta vedestä
Kuva 8. Kosteikko.
Konttiratkaisu
·

·
Kuva7. Öljyerotin (Hiekan- ja lietteenerottimen, öljynerottimen ja sulkuventtiilikaivon
asennus, 2012).

·

Työnaikainen kuivatus tapahtuu kaivannoista pumppaamalla, jolloin kontti- tai
kaivomallinen suodatin on helposti toteutettavissa ja tarvittaessa siirrettävissä
eri kohtaan tai toiselle työmaalle.
Usein ainoita menetelmiä, jotka sopivat
ahtaalle työmaalle.
suodatus toteuttaa esimerkiksi hiekkatai kangassuodatuksella.

15

·

mursketta tai soraa, joka ei sisällä paljoa
hienoainesta.
Suotopadon toimintaa voidaan tehostaa
verhoilemalla murske- tai sorapatjan
purkupää suodatinkankaalla, jolloin itse
patomateriaalin läpäisevät ainekset pidättyvät kankaaseen.

Kuva 9. Laskeutuskontti (Pöyry 2017).

Sedimenttiaita

Sedimenttiaita käytetään rakennustyömailla läheisten purojen, jokien, järvien
ja merien veden laadun suojelemiseksi
sadevesien valun sedimenteiltä (löysä
maaperä). Sedimenttiaidat soveltuvat lähinnä tasovirtauksen käsittelemiseen
eikä niitä tule sijoittaa ojien poikki tai
muihin kohtiin, joihin hulevesivirtaama
keskittyy.

Kuva 10. Suotopadon toimintaperiaate
(Tampere Kaupunki 2019).
Pato
·

Padot ovat yksilöllisiä rakenteita, jotka
suunnitellaan paikallisten olosuhteiden
ja tarkoituksen mukaisesti.

Suotopato
·

Suotopatorakennetta voidaan käyttää
keskitetyn virtauksen suodattamiseen
esimerkiksi ojissa tai kuivatusjärjestelmien purkupisteissä. Suotopadon rakentamiseen käytetään vettä hyvin läpäisevää kiviaineista, kuten seulottua
Kuva 11. Kalkkikivipato.
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Raudan poisto
Rauta voidaan poistaa vedestä useammalla
eri menetelmällä. Raudanpoisto suunniteltava tapauskohteisesti.

ainoastaan kohteisiin, jossa kaltevuudet ja
hulevesivirtaamat ovat pieniä.

9. KUNNOSSAPITO JA
HUOLTO

Sulfaattimaiden suotovesien käsittely
Happamien sulfaattimaiden suotovesien käsittelylle on tarve varsinkin silloin, kun hapettumiselle altistuvien potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden massamäärä on
suuri. Riskinarvioinnissa tulee massamäärien
ohella huomioida maa-aineksen happamoitumis- ja hapontuottopotentiaali, sekä happamoitumisnopeus. Maa-ainesta voidaan
neutraloida esimerkiksi kalkilla ja lentotuhkalla. Happamien sulfaattimaiden suotovesien laatua sekä maa-aineksen neutraloinnin
vaikutusta suotovesien laatuun tulee seurata.

Eroosiosuojaus
Herkissä kohteissa, kuten vesistöjen välittömässä läheisyydessä tai paikoissa, joissa hulevesien hallinta kootusti ei ole mahdollista
tai hulevesivirtaama on suuri, tulisi työvaiheen aiheuttamaa eroosioriskiä vähentää
suojaamalla paljaita pintoja esimerkiksi geotekstiileillä, eroosiosuojamatoilla ja joissain
tapauksissa hakkeella. Rakenteellista eroosiosuojausta tarvitaan etenkin isoissa tai jyrkissä luiskissa ja vastakaivetuissa ojissa joissa
on suuri virtaama. Tällaisissa kohteissa tulee
käyttää geotekstiilejä tai eroosiosuojamattoja, hakkeella suojaaminen soveltuu

Jotta rakennusaikaisten työmaavesien käsittelyjärjestelmät toimivat suunnitellusti, tulee järjestelmien kunnossapidosta ja huollosta huolehtia säännöllisesti. Rakentamisen
aikana työmaalta pois johdettavien vesien
laatua sekä käsittelyjärjestelmien toimintaa
tulee tarkkailla. Työmaavesien hallintarakenteidensuunnitelman tulee sisältää käyttö-,
huolto- ja purkuohjeet hankkeen vaativuuden ja kohteen herkkyyden vaatimassa tasossa.
Lietteen/kiintoaineksen asianmukainen vastaanottopaikka on selvitettävä ja kaikista järjestelmistä tulee olla ylivuoto purkuvesistöön. Myös ylivuotoreitin kunnossapidosta
tulee huolehtia.

10.

Pohjavesien suo-

jelu
Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää pohjavedet entisellään ja estää ihmistoimintaa heikentämästä pohjaveden laatua.
Pohjavesi on yksi maailman tärkeimmistä
luonnonvaroista. Pohjaveden pilaantuminen
voi johtaa juomaveden huonoon laatuun, vesihuollon
menetyksiin,
korkeisiin
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puhdistuskustannuksiin ja mahdollisiin terveysongelmiin.
Pohjavesien suojelu otetaan huomioon seuraavasti:
·

·

·

·

·

Selvitetään sijoittuuko toiminta pohjavesialueelle tai sen välittömään läheisyyteen
Tutustutaan rakennettavan alueen maaperä- ja pohjaolosuhteisiin ja suojaustarpeisiin sekä pohjaveden laatuun ja määrään.
Selvitys kaikkien maaperän kanssa kosketuksissa joutuvien kemikaalien vaarattomuudesta pohjavedelle.
Asennetaan tarvittavalle alueelle pohjavesien havaintoputkia, jotta pohjaveden
pinnankorkeutta voidaan seurata ennen
työn alkua, työn aikana sekä sen päätyttyä.
Työmaalla tulee olla suunnitelma, miten
toimitaan tilanteissa, jotka uhkaavat äkillisesti pohjavettä kuten pohjaveden alenemista.

Ympäristönsuojelulaki
(527/2014)

·

·
·
·

6, 7, 14 ja 20 § Yleiset periaatteet ja velvollisuudet ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi.
16 § Maaperän pilaamiskielto.
17 § Pohjaveden pilaamiskielto.
27 § Yleinen luvanvaraisuus; Ympäristölupa on oltava toimintaan, josta saattaa
aiheutua vesistön pilaantumista, eikä
kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta
hankkeesta.
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Ympäristönsuojeluasetus
(713/2014)
·

41 § Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavia päästöjä koskevat yleiset vaatimukset.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713

Vesilaki

11.

Työmaavesiä kos-

kevat säännöksiä
Kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia,
määräyksiä ja lupaehtoja on noudatettava
ja tarkistettava lainsäädännön muutokset.

·
·
·

2 luvun 15 § ilmoitusvelvollisuus.
3 luvun 2 ja 3 §:t luvanvaraisuus.
5 luvun 6 § ojituksesta ilmoittaminen.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587

Vesihuoltolaki

·

6 § Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa
kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan
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·

kuin tässä laissa ja muussa laissa säädetään.
17d § Kiinteistöltä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin hulevesiä.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Maankäyttö- ja rakennuslaki

·
·

103 c § hulevesien hallinnan yleiset tavoitteet.
103 f § Kiinteistön hulevesien johtaminen
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 9 §
Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä sijaitsevien teollisuus- ja yrityskiinteistöjen varasto-, terminaali- ja logistiikka-alueilla syntyvät hulevedet tulee johtaa asianmukaisesti
mitoitetun hiekan- ja öljynerotinlaitteiston
kautta sadevesiviemäriin tai maastoon. Määräys koskee ympäristönsuojelumääräysten
voimaan tulon jälkeen rakennettavia alueita.
Oulun kaupungin rakennusjärjestys
·

·

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa
kiinteistönsä hulevesien eli rakennetulla
alueella maan pinnalle, rakennusten katolle tai muulle pinnalle kertyvän sadetai sulamisvesien sekä perustusten kuivatusvesien hallinnasta.
Rakennettaessa pohjavesialueelle on
kiinnitettävä
erityistä
huomiota

pohjaveden suojeluun ja selvitettävä rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun ja korkeusasemaan.

12.

Rangaistukset

Hallitsematon vesienjohtaminen voi täyttää
ympäristön turmelemisen tai ympäristörikkomuksen kriteeristön.
Rikoslain (1889/39) ympäristörikoksia käsittelevän 48 luvun mukaan, joka tahallaan
tai törkeästä huolimattomuudesta saattaa,
päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen
nojalla annetun säännöksen taikka yleisen
tai yksittäistapausta koskevan määräyksen
vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti, siten, että
teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön
pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön
haitallista muuttumista tai roskaantumista
taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n mukaan rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava
vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten
sekä hyvän rakennustavan mukaiset. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan
hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvonta voi peruuttaa
hyväksynnän,
jos
siihen
tehtävien
19

laiminlyöntien johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta.
Jos rakennustyö tehdään yleisellä alueella
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen lupaehtojen vastaisesti, voi Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut periä maksun ylimääräisestä valvonnasta ja lupaehtojen noudattamatta jättämisestä. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
voi edellyttää rakennustyön tekijältä haittojen korjaamista (esim. hulevesikaivojen tyhjennystä tai puhdistamista) tai korjata haitan
luvansaajan laskuun. Jos yleisellä alueella
tehtävälle rakennustyölle ei ole haettu Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta tarvittavaa
lupaa lainkaan, selvitetään työn aloitusajankohta ja peritään maksut ja sanktiot voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti
työn alkamisajasta laskettuna.
Mikäli työmaavesien johtaminen luvattomasti tai lupaehtojen vastaisesti viemäreihin
aiheuttaa vahinkoa viemärille tai jätevedenpudistamolle, lähetetään lasku vahinkojen
korjaamisesta aiheuttajalle toimutusehtojen
mukaisesti.
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