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1. JOHDANTO

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 
erilaisilla työmailla syntyvien vesien 
poistamisessa tulee menetellä, jotta 
vesistä ja niiden sisältämistä haitta-
aineista ei aiheudu haittaa vesistöille. 
Ohjeissa myös kerrotaan miten 
työmaita suunniteltaessa tulee huo-
mioida lähellä olevat pienvesistöt. 
Ohjeet pohjautuvat Helsingin kau-
pungin työmaavesiohjeisiin (2013), 
mutta ne on sovitettu Espoon olosuh-
teisiin. 

Työmaavesien käsittely tulisi huo-
mioida jo suunnitteluvaiheessa. Näin 
voidaan estää työmaiden töiden 
viivästymiset, mikäli kesken töiden 
työmaavedet aiheuttavat ongelmia 
lähivesistöissä ja niiden puhdistami-
nen joudutaan aloittamaan kiireessä. 

2. MÄÄRITELMIÄ

Hulevesillä tarkoitetaan rakenne-
tuilta alueilta poisjohdettavia sade- ja 
sulamisvesiä, joita syntyy erityisesti 
kaduilla, teillä sekä rakennuksien 
katoilta ja muilta pinnoilta muodostu-
vana pintavaluntana. 

Työmaalla tarkoitetaan raken-
nus- tai saneeraustyömaita, joissa 
kaivetaan maata, louhitaan tai 
porataan kiviainesta tai kunnostetaan 
rakennusten julkisivuja tai muita 
ulkopintoja. Tällaisia työmaita ovat 
esimerkiksi: 

•	 maanrakennustyömaat (raken-
nusten rakentamista tai viherra-

kentamista edeltävä maankaivu)
•	 louhintatyömaat (maanalaisten 

tilojen, kuten tunnelien, kella-
rien yms. rakentamista edeltävä 
louhinta)

•	 maalämpökaivotyömaat
•	 katutyömaat (kunnallistekniikan 

asentamista edeltävä maankai-
vuu)

•	 pilaantuneiden maiden työmaat 
(pilaantuneiden maiden pois 
kaivaminen)

•	 julkisivutyömaat (rakennusten 
ulkopintojen pesu, hiekkapuhal-
lus ja kunnostus)

Työmaavedellä tarkoitetaan työ-
mailla muodostuvia vesiä tai lietettä 
lukuun ottamatta työmaakoppien 
sosiaali- ja saniteettitiloissa syntyviä 
talousjätevesiä.

Haitta-aineilla tai haitallisilla omi-
naisuuksilla tarkoitetaan työmaaves-
ien sisältämiä yhdisteitä ja ainesosia 
tai työmaavesien ominai-suuksia, 
joista voi olla haittaa purkuvesistön 
laadulle ja sen eliöstölle, viemäreille, 
kaivoille, pumppaamoille, jäteveden-
puhdistamolle, kaduille, pihoille, puis-
toille sekä muulle ympäristölle ja sen 
rakenteille. Edellä mainittuja haitta-
aineita tai ominaisuuksia työmaave-
sissä ovat esimerkiksi: 

•	 kiintoaineen suuri määrä
•	 veden emäksisyys tai happa-

muus
•	 veden korkea lämpötila
•	 ravinteet (typpi ja fosfori)
•	 raskasmetallit
•	 mineraaliöljyt
•	 muut kemialliset yhdisteet
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3. TYÖMAA- JA RAKENTA-
MISAIKAISTEN VESIEN 
MUODOSTUMINEN

Maata ja kiviainesta kaivettaessa tai 
louhittaessa kaivantoihin kerääntyy 
usein vettä. Kaivantovesi muodostuu 
kaivantoon suotautuvasta pohja- 
ja/tai orsivedestä, sadevedestä, kai-
vantoa ympäröiviä pintoja pitkin valu-
vasta hulevedestä sekä erilaisissa 
työmenetelmissä kuten porauksessa 
käytettävästä vedestä. 

Kaivantoon kertyvään veteen saat-
taa kulkeutua kiintoainetta, ravin-
teita ja muita ympäristölle haitallisia 
aineita kaivannon ja sen ympäristön 
maaperästä, ympäröiviltä pin-
noilta ja rakenteista, erilaisista 
työmenetelmistä kuten räjäytyksistä, 
betonoinnista ja injektoinnista sekä 
työkoneista. Yleensä rakentaminen 
edellyttää, että kaivantovedet 
pumpataan tai muulla tavalla johde-
taan pois kaivannosta.

Edellä kuvatunlaisilta työmailta 
sellaisenaan viemäreihin, ojiin, 
puistoihin, kaduille sekä muualle 
ympäristöön johdettavat vedet voivat 
aiheuttaa ojien ja viemäreiden, 
viemärikaivojen, pumppaamojen, 
tierumpujen sekä muiden rakentei-
den liettymistä, tukkeentumista ja 
syöpymistä sekä rakennetun (kadut, 
puistot, piha-alueet) ja rakentamatto-
man ympäristön likaantumista. Käsit-
telemättömät työmaavedet aiheut-
tavat lähipurkuvesistöjen voimakasta 
samentumista, rehevöitymistä, 
epäedullisia laadunmuutoksia sekä 
haittaa eliöstölle. 

Jätevesiviemäriin johdettaessa 
käsittelemättömistä työmaavesistä 
voi aiheutua haittaa työntekijöiden 
turvallisuudelle, jätevesiviemäreille 
sekä jätevedenpuhdistamon toimin-
nalle.

4. VESIENSUOJELU TYÖMAILLA

Työmaat muuttavat alueen vesi-
taloutta. Suunnittelussa tuleekin 
hyvissä ajoin huomioida eri toimen-
piteiden vaikutukset vesistöihin. 
Haitallisia vesistövaikutuksia aiheut-
tavat: 

•	 koneiden siirrot ojien ja pienve-
sien ylitse

•	 ojien ja pienvesistöjen perkauk-
set

•	 puuston ja pensaiden poistot
•	 mahdolliset tulvatilanteet
•	 pintamaan kuoriminen sitä si-

tovasta pintakasvillisuudesta 

Kuivatus- ja hulevesistä aiheutu-
vat haitat on helpointa minimoida 
käsittelemällä hulevedet heti niiden 
syntypaikalla. 

Työmaiden aiheuttamat vesistövaiku-
tukset ovat pienimmällään vähä-
sateisina aikoina. Tälle ajalle tulisi 
keskittää herkkien vesistöjen, kuten 
purojen, läheisyydessä tapahtuva 
maankäyttö ja ojitus, sillä ojissa 
virtaavan veden määrä vaikuttaa 
merkittävästi purkuvesistöön huuh-
toutuvan kiintoaineen ja ravinteiden 
määriin. Kiintoaineksen pääsyä 
vesistöihin voidaan vähentää myös 
esimerkiksi hidastamalla veden 
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virtausta rakentamalla ojiin pohja- tai 
putkipatoja sekä väliaikaisia suo-
datinpatoja tai rakentamalla ennen 
työmaan aloittamista laskeutusallas 
ja/tai kosteikko.

Työmailla tulee pienvedet – ojat, 
norot, purot ja lähteet – huomioida 
niin, että niiden reunoille jätetään riit-
tävä 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 tarpeet-
tomasti. 

5. HAITALLISTEN AINEIDEN 
KÄSITTELY

Polttonesteen varastointipaikat on 
sijoitettava riittävän kauas, vähintään 
5 metrin etäisyydelle ojista. Tulva-
vaara-alueilla haitallisten aineiden 
varastointi ja käsittely on järjestet-
tävä siten, että tulvan sattuessa 
kemikaalit eivät pääse leviämään 
ympäristöön. 

Vuotoja säiliöstä voidaan ehkäistä 
käyttämällä kaksivaippaista tai 
valuma-altaalla varustettua säiliötä. 
Öljyvuotojen ja tankkausroiskeiden 
varalta on oltava käytössä imeytysai-
netta. Työmaa-alueella koneyrittäjät 
ja heidän kuljettajansa vastaavat 
koneiden ja laitteiden ja letkujen kun-
nosta. 

Espoon kaupungin ympäristösuoje-
lumääräysten 9 §:ssä on määräyksiä 
kemikaalien varastoinnista, säilytyk-
sestä ja käsittelystä tärkeällä pohja-
vesialueella. Pohjavesialueelle on 
tiukennetut määräykset: 

•	 polttonestettä saa säilyttää 
erillisissä säiliöissä kerrallaan 
yhteensä enintään 2000 litraa

•	 säiliön tulee olla kaksivaip-
painen tai varustettu kiinteällä 
suoja-altaalla

•	 muita pohjaveden pilaantumis-
vaaraa aiheuttavia kemikaaleja 
ei saa alueella säilyttää

•	 työkoneet on säilytettävä tiiviillä 
seisonta-alustalla

•	 työkoneita ei saa pestä eikä 
huoltaa työmaa-alueella 
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6. LAATUVAATIMUKSIA JA RAJA-
ARVOJA POISTETTAVALLE 
TYÖMAAVEDELLE 

Vesistöön, ojiin ja hulevesiviemärei-
hin johdettavan ja maahan imey-
tettävän työmaaveden tulee olla 
laadultaan sellaista, ettei siitä 
aiheudu ympäristön pilaantumista 
tai haittaa rakennetulle ympäristölle 
ja sen rakenteille, kuten huleve-
siviemärin tukkeutumista tai 
syöpymistä. Periaatteena on, että 
kun vettä johdetaan sadevesiviemä-
riin tai maastoon, johdettavat vedet 
eivät kuormita vesistöjä enempää 
kuin tavalliset valuma- ja ojavedet. 

Jätevesiviemäriin johdettavien vesien 
yleiset laatuvaatimukset määritellään 
HSY:n lupiin liitettävässä Viikinmäen 
ja Suomenojan jätevedenpuhdis-
tamoille johdettavien jätevesien 
raja-arvot -asiakirjassa. Viemäröin-
tiluvissa voidaan antaa lisäksi muita 
pitoisuusrajoja.

Tarvittaessa poistettavan veden 
laatu pitää selvittää näytteenotoin ja 
laboratorioanalyysein. Vedenlaadun 
tutkiminen voi olla tarpeen esimerkik-
si louhintatyömailla, pilaantuneen 
maaperän työmailla sekä työmailla, 
joilla käytetään tuotteita, joista voi 
liueta poistettaviin vesiin haitta-ainei-
ta. Jätevesiviemäriin johdettaessa, 
myös veden määrä tulee pystyä 
mittaamaan luotettavin menetelmin 
laskutusta varten.

Kasvillisuusvyöhyke sitoo kiintoainesta 
ja vähentää ravinnekuormitusta sekä 
estää eroosiota. Kaistan leveys riippuu 
muun muassa pienveden tyypistä ja 
luonnontilaisuudesta, maanpinnan 
kaltevuudesta ja maalajista. Valtaojien 
ympärille tulisi jättää vähintään 1-3 
metrin piennar ja sitä suurempien uom-
ien, lampien, järvien ja meren rantojen 
ympärille tulisi jättää vähintään 5 metrin 
kasvillisuusvyöhyke.

Kuvassa kaivetuista uoman reunoista 
valuu kiintoainetta ennemmän kuin 
takana olevasta kasvillisuuden täyt-
tämästä reunasta.

5

Ohjeellisia raja-arvoja poistettavan 
työmaaveden yleiselle laadulle  

•	 Kiintoaine	<	300	mg/l	
•	 pH	6-9	
•	 Lämpötila	<	25	°C
•	 Öljyt:	alle	5	mg/l	eikä	näkyvää	
öljykalvoa		

•	Muiden	haitta-aineiden	ja	hai-
tallisten	ominaisuuksien	pitoi-
suusrajoja	voidaan	määritellä	
luvissa	ja	päätöksissä

https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/jateveden_raja-arvot.pdf
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/jateveden_raja-arvot.pdf
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/jateveden_raja-arvot.pdf
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/jateveden_raja-arvot.pdf


 Poistettava aine tai ominaisuus     Käsittelymenetelmä 

Kiintoaine ja siihen sitoutuneet 
haitta-aineet ja ravinteet

•	 Laskeutusaltaat; Ohjeellinen mitoitus 
0,5 - 2 m3/h/m2 (m/h) eli tunnissa 
tulevan veden määrä korkeintaan 
2 m3 laskeutusaltaan m2 kohden. 
Pystyselkeytyssyvyys kiintoaineiden 
erotuksessa vähintään 1 metri.

•	 Viivytys eli veden johtaminen maa-
han, laskeutusaltaisiin, kosteikkoihin 
tai painanteisiin

•	 Hiekanerotus
•	 Hiekka-, kangas- tai muu suodatus
•	 Kemiallinen	saostus	eli	flokkaus
•	 Märkäsykloni 
•	 Riittävien suojavyöhykkeiden jät-

täminen vesistöjen reunoille

Öljy
Öljynerotin (tehdasvalmisteinen tai 
pinnan eroihin perustuvat altaat + 
öljypuomit/suodatinkankaat) aktiivihii-
lisuodatin

Muut orgaaniset yhdisteet Aktiivihiilisuodatin

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
(VOC)

Ilmastus + aktiivihiilisuodatin, katalyyt-
tinen poltto

Liuenneet metallit
•	 Saostaminen kemikaaleilla
•	 Ultrasuodatus, käänteisosmoosi

Alhainen tai korkea pH
pH:n säätö vahvoilla hapoilla, emäk-
sellä tai hiilidioksidilla

Ravinteet typpi (N) ja fosfori (P)
Biologinen tai/ja kemiallinen puhdistus 
(saostus, ilmastus, laskeutus)

Eroosio-ongelmat
•	 Suodatinkankaat ym. kiintoainesta 

pidättävät menetelmät
•	 Riittävät suojavyöhykkeet pienvesien 

reunoille
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Osa edellä kuvatuista käsittelyistä 
voi olla hankala tai mahdoton toteut-
taa työmaaoloissa. Tällöin voi olla 

Työmaavesien käsittely tulee suunnitella osana muuta rakentamisen 
suunnittelua 

Suunnitelmaan	kuuluu:
•	 Selvitetään	vesien	käsittelyyn	ja	johtamiseen	tarvittavien	lupien	ja	suos-
tumusten	tarve	ja	haetaan	tarvittavat	luvat	ja	suostumukset	

•	 Arvioidaan	poistettavien	vesien	määrää	ja	laatua
•	 Valitaan	poistettavien	vesien	johtamistapa	ja	-kohde	(myös	lopullinen	
kohdevesistö	esim.	lähin	puro)

•	 Valitaan	tarvittavat	vesien	käsittelymenetelmät	ja	-laitteistot
•	 Suunnitellaan	vesien	käsittelylaitteistojen	ja	-menetelmien	mitoitus
•	 Suunnitellaan	käsittelylaitteistojen	ja	-menetelmien	sijoittaminen	työ-
maalle

•	 Suunnitellaan	tarvittaessa	poistettavan	veden	tarkkailu:	analyysit,	näyt-
teenottopaikka	ja	-tiheys

•	 Suunnitellaan	vesien	käsittelylaitteistojen	käyttö-	ja	huoltotoimenpiteet	
(esim.	lietteiden	ja	sakkojen	tyhjennystiheys	ja	vastaanottopaikat),	aika-
taulu	ja	nimetään	vastuuhenkilöt

•	 Suunnitellaan	työmaanaikainen	kirjanpito	vesien	käsittelylaitteistojen	
käyttö-	ja	huoltotoimenpiteistä	(lietteiden	ja	sakkojen	tyhjennykset,	
määrät	ja	vastaanottopaikat,	poistoveden	määrän	ja	laadun	seurantatiedot,	
käsittelylaitteiden	häiriötiedot	ja	toimenpiteet	niiden	korjaamiseksi	jne.)	

•	 Suunnitellaan	toimenpiteet	poikkeus-	ja	onnettomuustilanteissa	ja	
laitetaan	toimenpiteet	esille

7. TYÖMAAVESIEN KÄSITTELYN 
SUUNNITTELU

tarpeen kuljettaa pilaantunut vesi 
paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseistä vettä. 
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•	 Varmistetaan	ympäristöviranomaiselta	alueen	mahdolliset	luonnonsuojelulain	
ja	vesilain	mukaiset	erityiskohteet.

•	 Hoidetaan	ennakkoilmoitus	ELY-keskukseen	vesilain	ja	vesitalousasetuksen	
mukaisesti	koskien	ojitusta,	ruoppausta,	maa-ainesten	ottoa	ja	vedenottoa.

•	 Eroosioherkkien	ja	muiden	teknisesti	vaikeiden	kohteiden	kaivuu	ajoitetaan	
mahdollisimman	vähänsateiseen	ajankohtaan	(kesällä	heinä-elokuuhun	tai	
talvella	maan	ollessa	roudassa)	

•	 Työmaiden	toiminnoissa	muodostuvia	haitallisia	vesiä	ei	saa	johtaa	vesistöön	
ilman	esikäsittelyä,	jolla	haitta	saadaan	poistettua	tai	riittävästi	vähennet-
tyä.	Maahan	imeyttämisen	edellytyksenä	on,	ettei	siitä	aiheudu	maaperän	tai	
pohjaveden	pilaantumisen	vaaraa.	

•	 Suunnitellaan	ja	tehdään	vesiensuojelurakenteet,	kuten	laskeutusaltaat,		
valmiiksi	ennen	töiden	aloittamista.	

•	 Suunnitellaan	ja	valitaan	koneiden	ojien,	purojen,	ja	norojen	ylityspaikat.	
Käytetään	ylityksiin	tilapäistä	siltaa	tai	rumpuja.	Maastoon	merkitään	näky-
ville	erityisen	herkät	alueet,	kuten	lähteet,	joissa	ei	saa	liikkua	koneilla.	

•	 Suunnitellaan	kaivumassojen	sijoituspaikka	mahdollisimman	kauas	ojien,	
norojen,	purojen	järvien	ja	meren	rannoista	(mieluiten	tulvakorkeuden	
yläpuolelle).	Läjityksessä	huolehditaan	veden	poispääsystä	joko	suodattumalla	
tai	ylivuotopadon	avulla.

•	 Työmaa-alueelle	jätetään	kasvillisuusvyöhykkeet	ojien,	purojen	ja	norojen	
reunoilla	ja	alueet	merkitään	myös	karttoihin	ja	maastoon.

•	 Työmailla	tulee	olla	selkeät	toimintaohjeet	mahdollisten	päästöjen	ja	öljyva-
hinkojen	varalta.	Kaikki	öljyvahingot	kuten	päästöt	vesistöön	on	ilmoitettava	
hätäkeskukseen.	

•	 Työmaa-alueen	aurauslumet	sijoitetaan	niin,	etteivät	ne	sulaessaan	likaa,	
samenna	tai	muuten	pilaa	lähivesistöjä.

•	 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	loputtua.	

8. LÄHIVESISTÖJEN SUOJELU 
JA HUOMIOIMINEN TYÖMAAKÄYTÄNNÖISSÄ
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9. LUVANVARAISET KOHTEET 

Pääosa työmailla tehtävistä töistä 
edellyttää viranomaislupaa tai lau-
suntoa ja/tai kaupungin omistamilla 
yleisillä alueilla maanomistajan edus-
tajan lupaa tai suostumusta töihin. 
Näissä luvissa päätöksissä ja lau-
sunnoissa voidaan antaa määräyksiä 
työmaavesien käsittelystä, johtami-
sesta ja laadusta. Joissakin uusissa 
kaavoissa on määräys työmaavesien 
käsittelysuunnitelmasta.

Pilaantuneen maaperän puhdista-
misesta on Uudenmaan ELY-keskuk-
sen päätös, jossa on annettu ohjeet 
kaivantoihin kertyvän veden käsit-
telystä. Jos kaivantoihin kertyvä vesi 
johdetaan jätevesiviemäriin, on sii-
hen haettava lupa Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kunta-yhtymältä. 
Uudenmaan ELY-keskus valvoo 
maaperän puhdistamisen aikana 
kaivannosta maastoon johdettavia 
vesiä.

10. RANGAISTUKSET TYÖMAA-
VESIEN HALLITSEMATTOMASTA 
KÄSITTELYSTÄ JA JOHTAMI-
SESTA

Työmaavesien hallitsemattomasta 
käsittelystä ja johtamisesta voi 
aiheutua haittaa ympäristölle ja 
terveydelle. Rikoslain (1889/39) 
ympäristörikoksia käsittelevän 48 
luvun mukaan, joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta saat-
taa, päästää tai jättää ympäristöön 
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta 
sellaista lain tai sen nojalla annetun 

säännöksen taikka yleisen tai yksit-
täistapausta koskevan määräyksen 
vastaisesti taikka ilman laissa edel-
lytettyä lupaa tai lupa-ehtojen vas-
taisesti, siten, että teko on omiaan 
aiheuttamaan ympäristön pilaantu-
mista, muuta vastaavaa ympäristön 
haitallista muuttumista tai roskaantu-
mista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemises-
ta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 122 
§:n mukaan lupaa tai muuta virano-
maishyväksyntää edellyttävässä  
rakennustyössä tulee olla työn suo-
rituksesta ja sen laadusta vastaava, 
joka johtaa rakennustyötä sekä 
huolehtii rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan ja hyvän raken-
nustavan mukaisesta työn suorit-
tamisesta (vastaava työnjohtaja). 
Tarpeen mukaan rakennustyössä 
tulee olla erityisalan työnjohtajia sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään. 
Vastaavan työnjohtajan ja erityisa-
lan työnjohtajan hyväksyy kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen. 
Rakennusvalvonta voi peruuttaa 
hyväksynnän, jos siihen tehtävien 
laiminlyöntien johdosta tai muusta 
vastaavasta syystä on aihetta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 
§:n 2 momentin mukaan, jos tarkas-
tus- tai valvontatehtävät johtuvat 
luvattomasta tai luvan vastaisesta 
rakentamisesta taikka siitä, että 
luvanhakija tai toimintaan velvollinen 
on laiminlyönyt hänelle kuuluvan teh-
tävän, tarkastus- tai valvontamaksu 
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voidaan periä korotettuna ottaen 
huomioon suoritetuista toimista kun-
nalle aiheutuneet kulut.

Jos yleisellä alueella  tehtävälle 
rakennustyölle ei ole haettu kau-
punkitekniikan keskuksesta tarvit-
tavaa lupaa lainkaan, selvitetään 
työn aloitusajankohta ja peritään 
alueenkäyttömaksu kaksinkertaisena 
työn alkamisajasta laskettuna. Lu-

vatta kaivamisesta peritään maksut 
kaksinkertaisina sekä laiminlyönnistä 
johtuva laiminlyöntimaksu.

Mikäli työmaavesien johtaminen lu-
vattomasti tai lupaehtojen vastaisesti 
HSY:n viemäreihin aiheuttaa vahin-
koa viemäreille tai jätevedenpuhdis-
tamolle, lähetetään lasku vahinkojen 
korjaamisesta aiheuttajalle toimitus-
ehtojen mukaisesti. 

Yläkuvassa esimerkki huonosti hoidetusta työmaavesien johtamisesta, ja alakuvassa hyvä esi-
merkki työmaavesien johtamisesta. Alemmassa kuvassa hulevesiallas tehtiin ennen rakentamisen 
aloittamista, kun taas yläkuvassa hulevesiallas on jätetty tekemättä.
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Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
•	 6,	7,	14	ja	20	§	Yleiset	periaatteet	ja	velvollisuudet	ympäristön	pilaantu-
misen	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

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
•	 6.	luku	41	§	Vesihuoltolaitoksen	viemäriin	johdettavia	päästöjä	koskevat	
yleiset	vaatimukset

Vesilaki 
•	 2.	luvun	15	§	ilmoitusvelvollisuus
•	 3.	luvun	2	ja	3	§:t	luvanvaraisuus
•	 5.	luvun	6	§	ojituksesta	ilmoittaminen	

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 7 §
Rakennustyömailla	ja	muissa	tilapäisissä	toiminnoissa	syntyviä	ympäristölle	
tai	viemäriverkoston	toiminnalle	haitallisia	vesiä	ei	saa	johtaa	vesistöön	
tai	hulevesiviemäriin	ilman	esikäsittelyä,	jolla	haitta	saadaan	poistettua	tai	
riittävästi	vähennettyä.	Maahan	imeyttämisen	edellytyksenä	on,	ettei	siitä	
aiheudu	maaperän	tai	pohjaveden	pilaantumisen	vaaraa.	Merkittäviä	määriä	
haitallisia	aineita	tai	kiintoainetta	sisältävien	poistovesien	johtamisesta	tai	
maahan	imeyttämisestä	on	ilmoitettava	Espoon	ympäristökeskukseen	hyvissä	
ajoin	ennen	toiminnan	aloittamista	esikäsittelyn	riittävyyden	arvioimiseksi.

Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Työmaan	perustaminen	ja	hoitaminen
Työmaalta	ei	saa	laskea	suoraan	vesistöön	tai	ojaan	runsaasti	kiintoainetta	
tai	lietettä	tai	haitallisia	aineita	sisältäviä	hule-	tai	kuivatusvesiä.	 

11. TYÖMAAVESIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vesilaki
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BD1CEB286-6CF8-49F8-8234-7827F20B9927%7D/53618
http://kartat.espoo.fi/Web/Attachments/Rava/EspoonKaupunki_Rakennusjarjestys/index.html


12. JULKAISUJA JA LINKKEJÄ

•	 Espoon kaupungilta haettavat luvat
•	 Espoon hulevesiohjelma 2012
•	 Valtakunnallinen hulevesiopas 2012
•	 Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoille johdettavien 

jätevesien raja-arvot

Ympäristökeskus vastaa luonnon-, 
maaperän-, ilman- ja vesiensuojelus-
ta sekä jäte- ja vaarallisten jätteiden 
huollon valvonnasta.

Asiakaspalvelu
ma-pe klo 8.00-15.45
puh. 09 8162 4832 tai 09 8162 4842
ymparisto@espoo.fi

Kaupunkisuunnittelukeskus käsit-
telee maa-ainesluvat, kaupungin 
suostumukset lohkomiseen sekä 
muut kuin rakennuspaikkaa koskevat 
maisematyöluvat.

Asiakaspalvelu
ma, ke-pe klo 8.00-15.30 
ti klo 10.00-15.30
puh. 09 8162 5000

Kaupunkitekniikan keskus 
myöntää katualueiden kaivulupia ja 
kaapeleiden sijoituslupia.

Asiakaspalvelu
ma, ke-pe klo 8.00-15.30 
ti klo 10.00-15.30
puh. 09 8162 5000

Rakennusvalvontakeskus ohjaa ja 
neuvoo rakentamista ja sen vaiku-
tusta ympäristöön, ohjeistaa suun-
nittelua ja päättää rakentamisen 
lupa-asioista.

Asiakaspalvelu
ma-pe klo 8.00-15.45
puh. 09 8162 5000

HSY-vesihuolto vastaa vesien 
johtamisesta viemäriin.

Asiakaspalvelu
ma-pe klo 8.30-15.30
puh. 09 1561 2110
asiakaspalvelu@hsy.fi
verkkosivu

13. TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA
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http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Luvat_ja_ohjeet
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B1B767BD6-EC1D-49D7-955A-01F073910D12%7D/35514
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B22CCDD2E-675A-4460-A131-26D0DA35C39F%7D/43554
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/jateveden_raja-arvot.pdf
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/jateveden_raja-arvot.pdf
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/asiakkaaksi/vesihuolto/Sivut/default.aspx





