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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.4.-3.5.2018. Luon-
nosvaiheen jälkeen on laadittu erillisselvityksiä esimerkiksi kaupasta, kulttuuriympä-
ristöistä ja täydennysrakentamisesta. Kaikkien tehtyjen selvitysten, analyysien sekä 
vaikutusten arvioinnin tarkoitus on tukea ja havainnollistaa kaavan ratkaisua. Tieto 
on tarkoitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Yleiskaava-alueen ominaispiirteisiin lukeutuu runsas vesistöjen määrä – alueella 
sijaitsee paljon pieniä puroja, arvokkaita jokia ja muun muassa virkistyskäytöltään 
merkittäviä järviä. Maankäyttö ja rakentaminen vaikuttavat osaltaan niiden veden 
laatuun, ekologiseen tilaan ja tulvariskeihin. Hulevesien hallinta on yksi keskeisim-
mistä keinoista vähentää rakentamisen haitallisia vesistövaikutuksia. Tässä raportissa 
on maankäytön suunnittelun tarpeisiin tunnistettu valuma-aluelähtöisesti hulevesien 
hallinnan tavoitteita ja pääperiaatteita yleiskaavan viidellä keskusta-alueella. Työ 
konkretisoi kaavan hulevesiä koskevien yleismääräysten sisältöä ja toimii ohjeena 
hulevesien hallinnan suunnitteluun maankäytön jatkosuunnittelussa.
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1 Johdanto 

Tämän työn tavoitteena oli konkretisoida maankäytön suunnittelun tarpeisiin hulevesien hal-
linnan pääperiaatteita Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan viidellä keskusta-alueella (Es-
poon keskus, Viiskorpi, Kalajärvi, Hista ja Myntimäki; Kuva 1). 

Työssä tunnistettiin ympäristön olosuhteisiin perustuen hulevesien hallinnan tarpeet ja hah-
moteltiin hallinnan yleispiirteiset toimenpiteet ml. tarve hulevesien hallinnalle yleisillä alueilla 
ja kiinteistökohtaisesti. Työssä on haettu teknillistaloudellisesti järkeviä ratkaisuja, joilla vas-
tataan hulevesiin liittyviin laadullisiin ja määrällisiin ongelmiin. 

Selvitystyön on laatinut Espoon kaupungin tilauksesta Sitowise Oy. Konsultin työryhmään kuu-
luivat DI Timo Nikulainen (projektipäällikkö), FT Sanna Vaalgamaa, FM Sanna Eronen ja DI Eero 
Assmuth. Tilaajan edustajana toimi Espoon kaupungilta Paula Kuusisto-Hjort. 

Raportointi on jaettu alueellisten tavoitteiden määrittelyyn sekä niistä johdettuihin alueellisiin 
hulevesien hallintaperiaatteisiin. 

 

Kuva 1. Tarkastelualueiden sijainti. Kartta on esitetty tarkemmin Liitteessä 1. 
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2 Tarkastelualueiden ominaispiirteet 

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin viiden keskusta-alueen ominaispiirteisiin huomi-
oiden mm. vesiympäristöt, virtausreitit, purkuvesistöt sekä vesitasapainolliset ja virkistyskäy-
tölliset tavoitteet. Alueellisten tarkastelujen lähtöaineistona käytettiin mm. kaava-aineistoja, 
tietoja ympäröivästä maankäytöstä, Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelmaa sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelmia ja yksittäisiä selvityksiä.  

 

2.1 Espoon keskus 

Espoon keskus sijoittuu pääosin Espoonjoen valuma-alueelle, jonka pinta-ala on n. 135 km2 

(81.055). Alueen sijainti on esitetty Liitteessä 2. Espoonjoen ja sen latvaosiin laskevien uomien 
(Glimsin ja Glomsinjoki) ekologinen ja kemiallinen tila ovat hyviä. Vedenlaadultaan Espoonjoki 
on savisamea ja melko ravinteinen ja sen pintavesityyppi on keskisuuri savimaiden joki (KSa). 
Espoonjoki laskee Espoonlahden pohjukkaan, missä sijaitsee myös Espoonlahti-Saunalahti 
Natura-alue.   

Espoonjoen vesistö on luokiteltu vaelluskalavesistöksi (Maa- ja metsätalousministeriö 2019). 
Espoonjoen alajuoksu vaikuttaa olevan melko hyvässä tilassa uusimpien kalataloudellisten 
tarkkailutulosten valossa, sillä vaelluskaloista meritaimen ja vaellussiika lisääntyvät joessa 
luontaisesti ja vesistössä elää myös luonnonvarainen täplärapukanta (Janatuinen 2019). 
Espoonjoelle on laadittu kunnostussuunnitelma vuonna 2017, ja kunnostussuunnitelman 
vesilain mukaiseen lupahakemukseen on saatu myönteinen päätös toukokuussa 2019. 

Espoonjoen ja latvauomien erityispiirteiksi on tunnistettu luonnontilaisuus ja luonnonarvot. 
Espoonjokilaakso on Kirkkojärven alueella tunnistettu tulvavaara-alueeksi. Lisäksi Espoon 
keskuksen virtavedet, kuten Sänkbäck on tunnistettu tulvanhallinnan ja muun tulvimisen 
alueiksi. 

 

Hulevesien hallinnan tavoitteet 
Espoonjoen veden laadun hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan ylläpitäminen 

 

• Alueella syntyvien hulevesien laadullinen hallinta. Ravinne- ja kiintoainekuormituksen 
kasvun estäminen hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan säilyttämiseksi.  

• Hyvä vedenlaatu edistää myös esimerkiksi taimenen ja muiden arvokkaiden virtave-
sieliöiden lisääntymisympäristöjen säilymistä ja parantumista myös Espoonjoen pää-
uomassa, etenkin tulevaisuudessa (kunnostus).  

• Espoonjokilaakso on Kirkkojärven alueella tulvanhallinta-aluetta. 

• Espoonjokeen laskevien sivupurojen (mm. Sänkbäck ja Muuralanpuro) hulevesien pai-
kallinen tulvahallinta. 
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2.2 Viiskorpi  

Kehä III:n pohjoispuolella sijaitseva Viiskorpi sijoittuu myös Espoonjoen valuma-alueelle. 
Alueen sijainti on esitetty Liitteessä 3. Viiskorven kaava-alueelta vesiä purkautuu sekä 
Matalajärven lähivaluma-alueelle, että kaakkoon Pitkäjärven suuntaan. Myös luoteeseen 
virtaavan Maarinpuron kautta Viiskorvesta on yhteys Bodominjärveen. Viiskorven alueelta 
purkautuvien vesien alapuolisilla alueilla on tunnistettu niin luonnonarvoja, tulvanhallinnan 
alueita sekä vesistön virkistyskäytön kannalta huomioitavia kohteita. 

Yhdellä Viiskorven lähivaluma-alueista sijaitsee Matalajärven Natura-alue. Alueen 
suojeluperusteina ovat luontodirektiivi (SAC-alue) ja lintudirektiivi (SPA-alue).  Matalajärven 
ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi. Järven pintavesityyppi 
on runsasravinteiset järvet. Vuonna 2017 otettujen vesinäytteiden tulosten perusteella 
esimerkiksi järven happitilanne ja fosforipitoisuudet vaihtelivat voimakkaasti (Palomäki, A. 
2018).  

Viiskorven kaava-alueelta on virtausyhteys mm. Gammelgårdbäckenin kautta Pitkäjärveen, 
jonka ekologinen tila on välttävä ja kemiallinen tila hyvä (pintavesityyppi runsasravinteiset 
järvet). Vuonna 2017 otettujen vesinäytteiden tulosten perusteella esimerkiksi järven 
ravinnepitoisuudet ilmensivät selvää rehevyyttä (Palomäki, A. 2018). Pitkäjärven rannat ovat 
tulvavaara-aluetta. Pitkäjärvi on tunnistettu myös virkistyskäytöltä merkittäväksi pintavedeksi, 
minkä vuoksi hulevesien laadullisessa hallinnassa on huomioitava myös hygieeninen laatu. 
Viiskorvesta virtaa vesiä myös Nepperinpuron kautta Pitkäjärveen. 

Espoon Pitkäjärveen laskeva Gammelgårsbäckenin varsi on tunnistettu mahdolliseksi 
tulvahallinnan alueeksi. Gammelgårsbäcken virtaa Espoon Ringside golfkenttäalueen lävitse ja 
sen reunoilla. Tiivistyvän rakentamisen alue levittyisi pääosin puron länsipuolelle. 

 

Hulevesien hallinnan tavoitteet 
Luontoarvojen ja virkistyskäytön vaaliminen 

 

• Alueella tärkeää syntyvien hulevesien laadullinen hallinta usealle eri lähi-valuma-
alueelle. Ravinne- ja kiintoainekuormituksen kasvun estäminen runsasravinteisten 
vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi tulevaisuudessa. Vesistökuormituksen kasvun 
vähentämistavoite kohdistuu etenkin alueelta Matalajärveen laskevaan 
Storängeninpuroon sekä Pitkäjärveen laskevaan Gammelgårsbäckeniin.  

• Pitkäjärvi ja Bodominjärvi ovat virkistyskäytöltään merkittäviä vesistöjä ja näin ollen 
järvissä veden hygieenisen laadun ei tulisi myöskään heikentyä.  

• Matalajärven suunta: Vesitaseen säilyttäminen. 

• Pitkäjärven suunta: Gammelgårsbäckenin varren hulevesien määrällinen hallinta ja 
tulviin varautuminen. 

 

Viiskorven alue on jaettu valuma-alueperusteisesti kahteen osaan hulevesien hallinnan 
periaatteiden määrittelyssä (luku 3). 
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2.3 Kalajärvi 

Kalajärvi sijaitsee Espoon pohjoisosassa. Alueen sijainti on esitetty Liitteessä 4. Espoon Kala-
järvellä sijaitsee Metsämaan I-luokan pohjavesialue. Alueen kemiallinen tila on huono (kohon-
nut kloridipitoisuus) ja kyseessä on kemiallinen riskialue. Metsämaan HSY:n omistama Kalajär-
ven vedenottamo on aloittanut toimintansa 1972 ja siirtynyt varavedenottamoksi 10.9.2012. 

Alueen merkittävin erityispiirre on Metsämaan pohjavesialue. Kalajärvellä on myös luonnon-
arvoiltaan merkittäviä puroja. Kalajärven keskustasta etelään virtaava Myllypuro kulkee Myl-
lypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualueen lävitse. Kalajärvestä alkunsa saava puro yh-
tyy Niipperinpuroksi. Molemmat puroista laskevat Gammelgårdsbäckeniin, jonka varsi on tun-
nistettu tulvanhallinnan alueeksi. 

 

Hulevesien hallinnan tavoitteet 
Pohjaveden turvaaminen ja tulvanhallinta 

 

• Muodostuvan pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen. 

• Hulevesien määrällinen hallinta huomioitava myös Kalajärven keskuksen alapuolisissa 
puroissa, jotka ovat tunnistettuja tulvanhallinta-alueita. 
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2.4 Hista 

Histan alue sijoittuu Mankinjoen valuma-alueen (81.057) pohjoisosiin. Alueen sijainti on 
esitetty Liitteessä 5. Histassa ei ole nykyisellään juurikaan asutusta, vaan kaavassa metsä- ja 
maatalousalueita (myös suo) osoitettaisiin rakentamiseen. Histasta kaakkoon Nupurinjärveen 
virtaa Härklammenoja, joka on osa pitkähköä, luonnonarvoiltaan tärkeää Gumbölen 
jokireittiä.  Härklammenojan yläjuoksu on mahdollista tulvanhallinta alueetta. 

Ennen Nupurinjärveä ns. Histanpurossa on harvinaisen luonnontilainen jakso, Arkiniityn 
purolaakso (Espoon virtavesiselvitys 2008). Arkiniityn purolaakso on maakunnallisesti arvokas 
virtavesi (Lammi ja Routasuo 2012). Nupurinjärvi on sen sijaan pieni, matala ja rehevä järvi, 
johon virtaa merkittävässä määrin vesiä myös Nuuksion Pitkäjärvestä. Nupurinjärvi on 
paikallisesti arvokas kosteikkoalue (Lammi ja Routasuo 2012). Nupurinjärven jälkeen 
Gumbölenjokireitilla on useita pienempiä järviä/lampia, kuten Svartbäckträsket, Kvarnträsk ja 
Dämman.  

Histan alueen pohjois- ja luoteispuolella sijaitsee virkistyskäytöltään merkittäviä pintavesiä 
(Sahajärvi ja Kolmperä). Sahajärven ekologinen tila on hyvä. Todennäköisesti kuitenkin vain 
hyvin pieni osa Histan rakentuvan alueen vesistä virtaisi Sahajärven suuntaan, jolloin merkitys 
Sahajärveen jää vähäiseksi.  

 

Hulevesien hallinnan tavoitteet 
Härklammenojan tasaisen virtaaman ja vedenlaadun turvaaminen 

 

• Tasaisen hulevesivirtaaman turvaaminen. 

• Valuma-alueen latvaosissa sijaitsevan alueen hulevesien laadullinen vaikutus otettava 
huomioon alapuolisen vesistön luontoarvojen ja ekologisen tilan säilyttämiseksi. 
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2.5 Myntinmäki 

Myntinmäki sijoittuu Gumbölenjokilaaksoon, Mankinjoen valuma-alueelle (81.057). Alueen 
sijainti on esitetty Liitteessä 6. Myntinmäessä merkittäviä vesistöjä ovat Gumbölenjoki ja 
Mankinjoen yläosa, joiden erityispiirteiksi on tunnistettu luonnonarvot ja luonnontilaisuus. 
Alueelta laskee myös useita pienempiä sivupuroja lounaaseen ja sitä kautta Mankinjoen 
yläosaan. Sekä Gumbölenjoen että Mankinjoen yläosan ekologinen ja kemiallinen tila on hyvä 
ja joet on luokiteltu pintavesityyppiin pienet savimaiden joet. Molemmat joet laskevat 
Mankinjoen alaosaan ja edelleen Espoonlahteen.  

Gumbölenjoki on yksi Espoon arvokkaimmista virtavesikohteista. Gumbölenjoki on myös yksi 
Espoon kärkihankkeista ajatellen virtavesikunnostuksia (Espoon vesiensuojelun 
toimenpideohjelma). Gumbölenjoen reitillä ja valuma-alueen yläosissa on useita ekologiselta 
tilaltaan hyvässä luokassa olevia vesistöjä, kuten Dämman, Sahajärvi sekä Nuuksion Pitkäjärvi. 
Lisäksi Gumbölenjoki virtaa Mynttilässä kahden luonnonsuojelualueen lävitse 
(Mynttilänkosken jokilaakso ja Kvarnträskin rannat). 

 

Hulevesien hallinnan tavoitteet 
Gumbölenjoen ja Mankinjoen vedenlaadun hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan ylläpitämi-
nen ja virtavesiluonnon jatkuvuuden turvaaminen 

 

• Alueella syntyvien hulevesien laadullinen hallinta. Ravinne- ja kiintoaine-
kuormituksen kasvun estäminen hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan säilyttämiseksi 
virtavesissä. 

• Hyvä vedenlaadulla turvataan tulevaisuudessa jokien kalataloudellinen arvo ja 
virtavesikohteiden ekologisten yhteyksien säilyttäminen.    
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3 Hulevesien hallinnan periaatteet 

 

Edellä esitettyjen alueellisten erityispiirteiden ja tavoitteiden perusteella kullekin tarkastelu-
alueelle määriteltiin hulevesien hallinnan painopisteet suhteessa määrälliseen ja laadulliseen 
tarpeeseen (Liite 7). Painopisteet määriteltiin tiiviissä yhteistyössä Tilaajan kanssa. Hulevesien 
hallinnan periaatteet on suunniteltu siten, että niiden avulla tavoitteet vastaanottavassa ve-
sistössä voidaan saavuttaa. Liitteen 7 matriisia käytettiin työkaluna tarkempien alueellisten 
hallintaperiaatteiden määrittämisessä. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään kullekin tarkastellulle keskusta-alueelle hulevesien hallin-
nan yleisperiaatteet. Viiskorven keskusta-alue on jaettu valuma-alueperusteisesti kahteen 
osaan. Yhteenveto hallintamenetelmistä on esitetty Liitteessä 8. 

Esitetyt hallintakeinot on jaettu kiinteistökohtaiseen hallintaan ja yleisille alueille sijoittuvaan 
hallintaan. Aluekohtaisesti tunnistetun hulevesien hallinnan kokonaistarpeen toteuttaminen 
edellyttää käytännössä aina hulevesien hallinnan toimenpiteitä sekä kiinteistöillä että yleisillä 
alueilla. Yleisille alueille esitetyn hulevesien hallinnan rooli on täydentää kiinteistökohtaista 
hallintaa. 
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3.1 Espoon keskus 

YLEISET HUOMIOT 

• OLOSUHTEET: Alue on varsin rakentunutta jo nykyisin. Kiinteistökohtaiset velvoitteet toteutuvat olemassa olevien kiin-
teistöjen osalta vasta niiden saneerausten yhteydessä. Tiiviissä kaupunkikuvassa hulevesien hallinnan tarvitsemat ti-
lanvaraukset ovat haastavia toteuttaa. Alueen hulevesien hallinnasta tarvitaan tarkempi suunnitelma ja mallinnus. 

• KESKEINEN HULEVESIEN HALLINNAN TAVOITE: Pyritään ensisijaisesti rajoittamaan alueen sisäisten virtausreittien tulvi-
mista. Laadullinen hallinta Espoonjoen ja Espoonlahti-Saunalahti Natura-alueen kannalta. 

KIINTEISTÖKOHTAINEN HALLINTA 

ASUINKIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Kiinteistöjen liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Espoon hulevesiohjelman sisältöä soveltaen. 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

MUUT KIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Kiinteistöjen liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Vaatimus kaupan- ja työpaikkakiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suodatuksesta (hiekka-/biosuodatus). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

HALLINTA YLEISILLÄ ALUEILLA 

• Yleisille alueille sijoittuvat hulevesien hallintarakenteet, joilla tasataan virtaamia ja laskeutetaan kiintoainesta ennen 
vesien johtamista Espoonjokeen ja sivuvirtausreitteihin, kuten Sänkbäckiin ja Muuralanpuroon.  
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3.2 Viiskorpi A (Pitkäjärven valuma-alueella) 

YLEISET HUOMIOT 

• OLOSUHTEET: Viiskorven alueen luonnolliset vedenjakajat on säilytettävä nykyisellään, jotta taataan Matalajärven 
vesitasapainon säilyminen. Kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa on huomioitava nykyiseen vedenjakajaan perus-
tuen Matalajärven, Pitkäjärven ja Bodominjärven suuntaan kuivatettavat korttelit. 

• KESKEINEN HULEVESIEN HALLINNAN TAVOITE: Pyritään ensisijaisesti rajoittamaan Pitkäjärveen johtavien virtausreit-
tien tulvimista. 

KIINTEISTÖKOHTAINEN HALLINTA 

ASUINKIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Hulevesien laadullista käsittelyä täydennetään keskitetyillä hallintaratkaisuilla (ks. Hallinta yleisillä alueilla). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

MUUT KIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Vaatimus kaupan- ja työpaikkakiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suodatuksesta (hiekka-/biosuodatus). 

• Hulevesien laadullista käsittelyä täydennetään keskitetyillä hallintaratkaisuilla (ks. Hallinta yleisillä alueilla). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

HALLINTA YLEISILLÄ ALUEILLA 

• Katualueiden viherpainanteet / biosuodatusrakenteet liikennealueiden vesien laadulliseen käsittelyyn liikennemääräl-
tään vilkkaimmilla katuosuuksilla. 

• Yleisille alueille sijoittuvat keskitetyt hulevesien hallintarakenteet, joilla tasataan virtaamia ja laskeutetaan kiintoai-
nesta ennen vesien johtamista Gammelgårdsbäcken -puroon ja Pitkäjärveen. Hallintarakenteiden tilanvaraukset on 
huomioitava kaavoituksessa. 
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3.3 Viiskorpi B (Matalajärven valuma-alueella) 

YLEISET HUOMIOT 

• OLOSUHTEET: Viiskorven alueen luonnolliset vedenjakajat on säilytettävä nykyisellään, jotta taataan Matalajärven 
vesitasapainon säilyminen. Kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa on huomioitava nykyiseen vedenjakajaan perus-
tuen Matalajärven, Pitkäjärven ja Bodominjärven suuntaan kuivatettavat korttelit. 

• KESKEINEN HULEVESIEN HALLINNAN TAVOITE: Määrällisellä hallinnalla pyritään luonnonmukaistamaan alueen vesita-
sapainoa ja ylläpitämään alivirtaamia. Matalajärveen johdettavien hulevesien kuormituksen hallinta ja erityisesti ra-
kentamisen aikaisten hulevesien hallinta. 

KIINTEISTÖKOHTAINEN HALLINTA 

ASUINKIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti, vaihtoedot 

A. Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 
TAI 

B. Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 0,6 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa, jos rakenne on toteutettu maape-
rään imeytyksen mahdollistavana (pohjasta auki). 

o Tarve tarkemmalle ohjeistukselle rakenteesta. Ei sovellu savi tms. alueilla. 
o Ei vaatimusta imeytyskynnyksestä. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Vaatimus asuinkiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suodatuksesta (hiekka-/biosuodatus). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

MUUT KIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Vaatimus muiden kiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suodatuksesta (hiekka-/biosuodatus). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

HALLINTA YLEISILLÄ ALUEILLA 

• Katualueiden viherpainanteet / biosuodatusrakenteet liikennealueiden vesien laadulliseen käsittelyyn liikennemääräl-
tään vilkkaimmilla katuosuuksilla. 

• Yleisille alueille sijoittuva kosteikkorakenne ennen hulevesien johtamista Matalajärveen. Kosteikkorakenne on huomi-
oitava tilanvarauksena kaavoituksessa, ja voi sijoittua esim. alueelta purkavan Storängeninpuron yhteyteen. Kos-
teikolla vähennetään Matalajärven laadullista kuormitusta. 

• Kosteikko toimii myös esirakennettuna rakenteena alueen rakentamisen aikaisena hallintaratkaisuna. Toteutettava 
heti alueen rakentamisen alkaessa. 
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3.4 Kalajärvi 

YLEISET HUOMIOT 

• OLOSUHTEET: Pohjavesialueella hulevesien imeytymisolosuhteiden säilyttäminen on keskeisenä tavoitteena. Imeyttä-
misen lähtökohdista kaupunkirakenteen ja rakentamisen ei tulisi olla liian tiivistä. Alueella tulisi olla riittävästi luon-
taisesti vettä läpiseviä pintoja ja kiinteistöjen imeyttäville rakenteille tarvittavaa väljyyttä (turvaetäisyydet rakennuk-
siin). Pohjavesien laatua ei saa heikentää likaisien hulevesien imeyttämisellä. 

• KESKEINEN HALLINNAN TAVOITE: Pohjavesialueen antoisuuden ja laadun turvaaminen. 

KIINTEISTÖKOHTAINEN HALLINTA 

ASUINKIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti, vaihtoedot 
A. Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

TAI 
B. Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 0,6 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa, jos rakenne on toteutettu maape-

rään imeytyksen mahdollistavana (pohjasta auki). 
o Imeytysrakenteessa tulee olla ylivuotokynnys siten, että 60 % tilavuudesta ei ohjaudu muualle kuin alaspäin 

maaperään. Mahdollistaa riittävän imeytymisen. 
o Imeyttävän rakenteen pohjan tulee olla 0,5 m korkeammalla kuin pohjaveden pinta. 
o Tarve tarkemmalle ohjeistukselle rakenteesta. Ei sovellu savi tms. alueilla. 

Laadullinen käsittely 

• Kiinteistöjen kaikki liikennöitävät alueet tulee olla vettä läpäisemätöntä pintaa. 
• Vaatimus kiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suodatuksesta (hiekka-/biosuodatus). Suodatuksen jälkeen 

kiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevedet johdetaan eteenpäin eikä imeytetä maaperään. 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

MUUT KIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Asemakaavavaiheessa voidaan perustelluilla kiinteistöillä sallia imeyttäminen maaperään, jolloin hallintatilavuuden 
velvoite 0,6 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa (kiinteistöt, joilla ei ole raskasta liikennettä/teollisuutta, esim. 
koulukiinteistöt).  

Laadullinen käsittely 

• Kiinteistöjen kaikki liikennöitävät alueet tulee olla vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Vaatimus kiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suodatuksesta (hiekka-/biosuodatus). Suodatuksen jälkeen 
kiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevedet johdetaan eteenpäin eikä imeytetä maaperään. 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

HALLINTA YLEISILLÄ ALUEILLA 

• Katualueiden viherpainanteet / biosuodatusrakenteet liikennealueiden vesien laadulliseen käsittelyyn liikennemääräl-
tään vilkkaimmilla katuosuuksilla. 

• Alueen vesien johtamisessa suosittava avo-ojia, jotka mahdollistavat vesien imeytymisen (hajautetusti).  

• Keskitetty kosteikko tms. rakenne alueen kaikille hulevesille ennen johtamista purkureiteille. Hajautettu useampiin 
pisteisiin. Keskitettyjen viivytysrakenteiden tulee mahdollistaa imeytyminen maaperään. Kosteikko toimii myös esira-
kennettuna rakenteena rakentamisen aikaisena hallintaratkaisuna. Toteutettava heti alueen rakentamisen alkaessa. 
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3.5 Hista 

YLEISET HUOMIOT 

• OLOSUHTEET: Lähes täysin rakentamattomalle maa- ja metsätalousalueelle sijoittuva merkittävän maankäytönmuu-
tosten ja hulevesiolosuhteiden muutosten hallinta. 

• KESKEINEN HULEVESIEN HALLINNAN TAVOITE: Alueen hulevesien pääpurkureittien säilyttäminen ja erityisesti alivirtaa-
mien ylläpito. 

KIINTEISTÖKOHTAINEN HALLINTA 

ASUINKIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti, vaihtoedot 
A. Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

TAI 
B. Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 0,6 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa, jos rakenne on toteutettu maape-

rään imeytyksen mahdollistavana (pohjasta auki). 
o Tarve tarkemmalle ohjeistukselle rakenteesta. Ei sovellu savi tms. alueilla. 
o Ei vaatimusta imeytyskynnyksestä. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Hulevesien laadullista käsittelyä täydennetään keskitetyillä hallintaratkaisuilla (ks. Hallinta yleisillä alueilla). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

MUUT KIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Vaatimus kaupan- ja työpaikkakiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suodatuksesta (hiekka-/biosuodatus). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

• Yleisille alueille sijoittuvien keskitettyjen viivytysrakenteiden hyödyntäminen esirakennettuina ja viimeistelemättö-
minä heti alueen rakentamisen alkaessa.  

HALLINTA YLEISILLÄ ALUEILLA 

• Keskitetty hulevesien hallintarakenne ennen vesien johtamista purkureitille (Härklammenoja). Hallintarakenteen tulee 
olla vesiä hitaasti purkava, esim. kosteikkorakenne. 

• Rakenne toimii myös esirakennettuna rakenteena rakentamisen aikaisena hallintaratkaisuna. Toteutettava heti alueen 
rakentamisen alkaessa. 
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3.6 Myntinmäki 

YLEISET HUOMIOT 

• OLOSUHTEET: Kohde sijaitsee purkuvesistönä toimivan Gumbölenjoen mutkassa ja hulevesien johtamisreittejä on alu-
eelta lukuisia ja reitit suhteellisen lyhyitä. Merkittävä maankäytön muutos. 

• KESKEINEN HULEVESIEN HALLINNAN TAVOITE: Hulevesien kiinteistökohtainen hallinta keskeisessä roolissa. Lukuisten 
purkureittien vuoksi keskitetyt hallintaratkaisut haasteellisia. 

KIINTEISTÖKOHTAINEN HALLINTA 

ASUINKIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti, vaihtoedot 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Hulevesien laadullista käsittelyä täydennetään keskitetyillä hallintaratkaisuilla (ks. Hallinta yleisillä alueilla). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti sekä keskitetysti (ks. Hallinta ylei-
sillä alueilla). 

MUUT KIINTEISTÖT 

Hallinnan intensiteetti 

• Hulevesien hallintatilavuuden velvoite 1,0 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa. 

• Liikennöitävät alueet lasketaan vettä läpäisemättömäksi pinnaksi riippumatta pinnoitteesta. 

Laadullinen käsittely 

• Hulevesien laadullista käsittelyä täydennetään keskitetyillä hallintaratkaisuilla (ks. Hallinta yleisillä alueilla). 

Rakentamisen aikainen hallinta 

• Rakentamisen aikainen hallinta kiinteistöillä Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti. 

HALLINTA YLEISILLÄ ALUEILLA 

• Katualueiden viherpainanteet / biosuodatusrakenteet liikennealueiden vesien laadulliseen käsittelyyn liikennemääräl-
tään vilkkaimmilla katuosuuksilla. 

• Keskitetyt hulevesien hallintarakenteet ennen vesien johtamista purkureiteille. Tarvitaan useita rakenteita, sillä alu-
eelta on useita luontaisia purkureittejä Gumbölenjokeen ja Mankinjokeen. Rakenteet toimivat myös alueen rakentami-
sen aikaisena keskitettyinä hallintarakenteina. Toteutettava heti alueen rakentamisen alkaessa. 
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4 Huomioita ja perusteluja 

Kiinteistöille on esitetty lähtökohtaisesti hulevesien hallintatilavuuden velvoitetta 1,0 m3/100 
m2 läpäisemätöntä pintaa. Työn aikana keskusteltiin myös mahdollisuudesta tästä korotettuun 
hallintatilavuuden velvoitteeseen, mutta se edellyttäisi tarkempaa valuma-aluetasoista tar-
kastelua maankäytön suunnitelmien tarkentuessa sekä tarveharkintaa. 

Perusteluna kiinteistöjen liikenteelle varattujen alueiden (mm. pysäköinti) laskemisesta pääl-
lystetyiksi alueiksi (riippumatta päällysteestä) on se, että tätä pinta-alaa käytetään rakennus-
lupavaiheessa kiinteistökohtaisen hulevesien hallinnan mitoituksen perusteena. Mikään ei 
kuitenkaan estä kiinteistön omistajia asfaltoimasta sorapintaiseksi jätettyjä pysäköintialueita 
myöhemmin, jolloin hallinta olisi mitoitettu riittämättömäksi. 

Kalajärvellä, Viiskorpi B:ssä ja Histassa asuinkiinteistöjen rakentamista ohjataan hulevesien 
imeyttämiseen käyttämällä kannustimena pienempää hallintatilavuuden velvoitetta. Pohjave-
sialueellakaan (Kalajärvi) ei ole suoraan velvoitettu imeyttämiseen, sillä kaikkialla ei välttä-
mättä ole fyysisiä edellytyksiä imeytykseen mm. maaperäolosuhteiden takia. Kalajärvellä 
imeytysrakenteeseen edellytetään imeytyskynnystä siten, että 60 % sen tilavuudesta ei oh-
jaudu muualle kuin alaspäin maaperään, jolla varmistetaan yleisimpien sadetapahtumien 
imeytyminen turvaamaan pohjavesialueen antoisuus. Viiskorpi B:ssä ja Histassa ei ole tarvetta 
imeytyskynnykselle, sillä maaperään imeytymistä ei ”pakoteta” kuten Kalajärvellä. Näillä alu-
eilla imeytyksen tavoitteena on vesitasapainon säilyttäminen nykyisenkaltaisena; ei pohjave-
sitavoitteet kuten Kalajärvellä. 

Osalle keskusta-alueista on esitetty kiinteistöjen liikennöitävien alueiden hulevesien suoda-
tusta ja/tai liikennöidyimpien katualueiden hulevesien suodatusta viherpainanteilla/bio-
suodattimilla. Perusteluna suodatukselle on ko. keskusta-alueille määritetty korotettu laadul-
lisen hallinnan tarve (Liite 7). 

Myntinmäen laadulliset hallintatavoitteet (korotettu laatutavoite **; Liite 7) saavutetaan 
vaikka muilla kiinteistöillä ei ole edellytetty liikennealueiden hulevesien suodatusta. Myntin-
mäen yleisille alueille sijoittuvat lukuisat purkureittien hallintarakenteet riittävät laadullisen 
hallinnan tavoitteisiin maankäytöltään asumiseen painottuvalla keskusta-alueella. 

Työssä tarkasteltiin myös vaihtoehtoa, jossa hulevesien määrän ja laadun hallintaa täydennet-
täisiin ns. viherkerroinmenetelmällä. Viherkerroinmenetelmällä tonttien vettä läpäisemättö-
män pinnan määrää pyrittäisiin rajoittamaan. Mm. Helsingin kaupunki on soveltanut viherker-
roinmenetelmää. Menetelmässä kaavoittaja asettaa tonteille viherkerrointason, jonka piha-
suunnittelija voi toteuttaa eri listattujen viherelementtien avulla (Inkiläinen et al. 2014). 

On erikseen harkittava, sovelletaanko viherkerroinmenetelmää Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavassa. Kalajärven ja Matalajärven (Viiskorpi B) alueet voisivat olla luontevia pilottikoh-
teita menetelmän toteuttamiseen Espoossa. Menetelmän käyttö voisi olla perustelua isoilla 
asuin- ja teollisuuskiinteistöillä, joiden toteuttamisesta vastaa rakennusliike. Pienillä kiinteis-
töillä, joilla rakentaminen on usein asukasvetoista, menetelmä voidaan nähdä turhan ras-
kaana. 
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Alueelliset hulevesien hallinnan profiilit 

* Espoon yleisten ohjeistusten mukainen hallinta (hulevesiohjelma, työmaavesiohje jne.) 
** Lievästi korotettu hallinnan tarve 
*** Merkittävästi korotettu hallinnan tarve 

Keskusta-alue Määrä 

Pohja-
vesi 

/Imey-
tys 

Laatu 
Rakenta-

misen 
aikainen 

Selite 

Espoonjoen valuma-alueella 
Merkittävä järvisyysaste virtausreitin varrella, joten hulevesien määrällinen vaikutus kohdistuu pääosin lähialueisiin. 
Valuma-alue on nykytilassa jo melko kaupungistunut. 

1. Espoon 
keskus 

** * ** * 

Määrällinen vaikutus vain alueen sisäisesti 
(mm. Sänkbäck). 

Laadullinen vaikutus Espoonlahti-Sauna-
lahti Natura-alueelle.  

2.a) Viiskorpi 

Pitkäjärven 
valuma-alue 

** * ** * 

Merkittävä määrällinen vaikutus paikalli-
sesti Niipperinpuroon/Gammelgårds-
bäckeniin. 

Laadullinen vaikutus virkistyskäytölle. 

2.b) Viiskorpi 

Matalajärven 
valuma-alue 

* ** *** *** 
Herkän purkuvesistön laadullisen kuormi-
tuksen hallinta. 

3. Kalajärvi ** *** *** * 

Määrällinen vaikutus alajuoksulla olevaan 
Niipperinpuroon/Gammelgårdsbäckeniin. 

Merkittävä laadullinen vaikutus I-luokan 
pohjavesialueeseen (Metsämaa). Pohjave-
sialueen antoisuus ja laatu turvattava.  

Mankinjoen valuma-alueella 
Tarkastelualueiden alapuolisilla virtausreiteillä vähäinen järvisyys, joten hulevesillä laajempi määrällinen vaikutus. 
Valuma-alue on nykytilassa pääosin haja-asutusaluetta. 

4. Hista *** ** * ** 

Määrällinen vaikutus Arkniityn purolaak-
soon (ml. kuivuus alivirtaamilla). 

Laadullinen vaikutus alapuolisen virtaus-
reitin luontoarvoihin. 

5. Myntinmäki * * ** ** 

Alueelta lukuisia purkupisteitä vesistöön; 
voimakkaasti hajautetut ratkaisut korostu-
vat rakentamisen aikaisessa hallinnassa. 
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HALLINTAKEINO Espoon 
keskus 

Viiskorpi A 
(Pitkäjärvi) 

Viiskorpi B 
(Matalajärvi) 

Kalajärvi Hista Myntimäki 

Asuinkiinteistöt       

Hallintatilavuuden velvoite [m
3
/100m

2
] 1,0 1,0 

1,0 tai 0,6 imeyt-
täen (ei imeytyskyn-

nystä) 

1,0 tai 0,6 imeyttäen (imeytys-
kynnys väh. 60 %) 

1,0 tai 0,6 imeyttäen 
(ei imeytyskynnystä) 1,0 

Imeyttämiseen ohjaaminen   X X X  

Liikennöitävien alueiden hulevesien suodatus   X X 
(EI sallita imeyttää) 

  

Liikennöitävät alueet vettä läpäisemätöntä pintaa    X   

Muut kiinteistöt       

Hallintatilavuuden velvoite [m
3
/100m

2
] 1,0 1,0 1,0 1,0 

(perustellusti voidaan imeyttää) 1,0 1,0 

Liikennöitävien alueiden hulevesien suodatus X X X X 
(EI sallita imeyttää) X  

Liikennöitävät alueet vettä läpäisemätöntä pintaa    X   

Yleisillä alueilla       

Hallintarakenne ennen purkureittejä X X 
X 

(kosteikkorakenne 
ennen Matalajärveä) 

X 
(hajautetut kosteikot, mahdollis-

tettava imeytyminen) 

X 
(hitaasti vesiä purkava, 

esim. kosteikko) 

X 
(tarvitaan 

useita) 

Hallintarakenne toteutettava heti rakentamisen 
alkaessa, keskitetty rakentamisen aikainen hallinta 

  X X X X 

Katualueiden viherpainanteet / biosuodatusrakenteet  X X X  X 

Hajautettu imeyttäminen avo-ojilla    X   

Muuta       

 Tilanvarauk-
set haastavia 

Nykyiset ve-
denjakajat 
säilytettävä 

Nykyiset vedenja-
kajat säilytettävä 

Rakentaminen ei saa olla 
liian tiivistä 

Merkittävä maan-
käytön muutos 

Useita pur-
kureittejä 
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