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1. JOHDANTO

1.1 Hankkeen taustaa

Maarinsolmuun, Kalevalantien ja Kehä I:n kulmaukseen, ollaan kaavoittamassa korttelia toimisto-
ja asuinrakennuksille (asemakaava 221400). Kohde sijaitsee alavalla paikalla Kehä I:n ja Kaleva-
lantien risteysalueen läheisyydessä. Alueen halki virtaa Kalevalantien lännen suunnasta tulevien
hulevesien uoma, joka johtaa Kehä I:n alitse Otaniemen puolelle.

Rambollissa on laadittu vuonna 2011 alueella alustava hulevesiselvitys, jossa kyseinen kortteli on
esitetty tulva-alueeksi. Kesäkuussa 2015 valmistui alueen tulvareittejä varten Rambollin laatima
hulevesiselvitys, jossa lähtötietona käytettiin silloisia korttelisuunnitelmia sekä Kehä I:n tiesuun-
nitelmaa. Kesäkuussa 2015 valmistuneen hulevesiselvityksen tavoitteena oli laskelmien pohjalta
laatia tarvittavat tilavaraukset alueen halki kulkevan tulvareitin siirrolle, jotta Maarinsolmun lou-
naiskulmaan kaavoitettava kortteli toimisto- ja asuinrakennuksille olisi mahdollista rakentaa. Läh-
tökohtana oli, että tilaa on riittävästi harvemmin toistuvan rankkasateen aiheuttaman virtaaman
johtamiselle siten, ettei alueella tulvi. Hankkeessa huomioitiin suunnitelmat Kehä I:n ja Kaleva-
lantien risteyksen muuttamisesta eritasoliittymäksi, mikä jo yksinään aiheuttaa merkittäviä muu-
tos- ja siirtotarpeita nykyiselle tulva-reitille, mm. nykyisen tulvareitin ainoa Kehä I:n alituskohta
tulee uusittavaksi ja siirrettäväksi. Hulevesiselvityksessä yhtenä lähtökohtana oli silloinen ha-
vainnekuvaluonnos Maarinsolmun lounaiskulmaan kaavoitettavalle korttelille (Gullichsen ja Vor-
mala 2013).

Maarinsolmun lounaiskulmaan kaavoitettavan korttelin suunnitelmat ovat muuttuneet kesäkuussa
2015 valmistuneen hulevesiselvityksen jälkeen. Myös Kehä I:n eritasoliittymän suunnitelmat ovat
päivittyneet. Tässä työssä laadittiin päivitetty Maarinsolmun hulevesiselvitys nykyisten lähtötieto-
jen perusteella. Koska todennäköisesti kaavahanke sekä Maarinsolmun eritasoliittymä ja Haga-
lundin tunneli tulevat toteutumaan eri aikaan, otettiin tarkastelussa esille myös vaihe 1, hule-
vesien johtaminen nykyisillä johtamisjärjestelyillä ennen eritasoliittymän toteutumista.

Työssä on käytetty lähtökohtana mm. seuraavia hulevesien hallinnan ohjeita:
- Liikenneviraston ohjeita 05/2013: Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu
- Kuntaliitto 2012: Hulevesiopas
- Suomen Ympäristö 31 / 2008: Rankkasateet ja taajamatulvat
- HSY 2012: HSY:n vesihuolto, Verkostosuunnittelu, Suunnittelukäytännöt.

Hankkeen työryhmänä oli

Tilaaja
Kaisa Rauhalammi Espoon kaupunki, ksk
Laura Karhumäki Espoon kauounki, kake

Ramboll
Kimmo Hell Projektipäällikkö
Liisa Peltola Suunnittelija
Lassi Lahti Suunnittelija

Vuonna 2015 valmistuneen hulevesiselvityksen työryhmänä oli

Tilaaja
Sauli Hakkarainen teke (nyk. kake)
Sari Knuuti teke (nyk. kake)
Aino Aspiala ksk
Kaisa Rauhalammi ksk
Tiina Hietanen HSY

Ramboll
Kimmo Hell Projektipäällikkö
Päivi Paavilainen Suunnittelija
Eliisa Toikkanen Suunnittelija
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1.2 Terminologia

Biopidätys,
biosuodatus

Veden suodattaminen ja puhdistaminen orgaanisissa maakerroksissa. Huleve-
det johdetaan kasvipeitteiseen painanteeseen (engl. rain garden, bioretention,
biofiltration); vesi pidättyy ja puhdistuu painanteessa, josta se suodattavan
maakerroksen läpi imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijärjestel-
mään.

Hulevesi Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois joh-
dettava sade- tai sulamisvesi

Hulevesien
hallinta-alue

Hulevesien määrälliseen ja/tai laadulliseen hallintaan varattu alue. Alueelle
voidaan sijoittaa esimerkiksi biopidätysalue tai viivytyspainanne.

Kosteikko Hulevesien käsittelymenetelmä, jossa hulevesi johdetaan hitaasti virtaavaan,
matalaan lammikkoon, viipymä lammikossa luokkaa 1 vuorokausi. Kosteikon
vesialue rakennetaan siten, että vesialue muodostuu pysyväksi. Haitta-aineita
poistuu hulevedestä laskeutumalla ja pidättymällä kosteikon kasvillisuuteen.
Kosteikko voi olla luonnollinen, rakennettu tai näiden yhdistelmä.

Viivytyspainanne Hulevesien hallintamenetelmä, jossa hulevesivirtaamaa hidastetaan ja pidäte-
tään.  Hulevedet varastoidaan painanteeseen tietyksi aikaa ja vapautetaan
vähitellen eteenpäin. Viivytyspainanteessa ei ole pysyvää vesipintaa vaan se
kuivuu sadetapahtumien välissä.

Määrittelyt Kuntaliiton hulevesioppaan (2012) mukaisesti.

1.3 Käytetty koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmä

Suunnitelmassa on käytetty Espoon kaupungin koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmää Euref
GK25 / N2000.

2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

2.1 Suunnittelukohteen ja -alueen sijainti

Suunnittelukohde sijaitsee Espoon Tapiolassa. Suunnittelualueena on tarkasteltu lisäksi kohteen
kannalta merkittäviä valuma-alueita, jotka sijoittuvat kohteen ympäristöön Tapiolan, Pohjois-
Tapiolan ja Otaniemen alueelle (kuva 2.1).

Kuva 2.1: Suunnittelukohde (punainen ympyrä) ja –alue (musta ympyrä).
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2.2 Suunnittelualueen nykytilanne

2.2.1 Hydrologia ja valuma-alueiden läpäisevyys

Suunnittelualueen hydrologiaa on kuvattu kuvassa 2.1 (liitekuva N1). Maarinsolmun lounaspuo-
lelta johtaa hulevesireitti, jonka valuma-alue (C) on laajuudeltaan noin 67 ha. Hulevesireittiin yh-
tyy toinen pääreitti (valuma-alue B, noin 70 ha) Kalevalantien eteläpuolella. Vedet alittavat Kale-
valantien ja yhtyvät kolmanteen pääreittiin (valuma-alue A, noin 33 ha) ja virtaavat Kehä I alitse
Laajalahden Maarinlahteen. Purkupisteessään Laajalahteen reitin valuma-alue on siis noin 170
ha. Etelästä Otaniemen suunnasta Maarinlahteen johtaa lisäksi neljäs valuma-alue (D) laajuudel-
taan noin 20 ha. Kaikki valuma-alueet ovat pääosin rakennettua kaupunkialuetta.

Kuva 2.1: Maarinsolmun valuma-alueet ja hydrologia (liitekuva N1).

Suunnittelukohteen nykytila on esitetty kuvassa 2.2 (liitekartalla N2). Suunnittelukohteessa hule-
vesien pääreitti kulkee pääosin avouomassa. Uoma saa alkunsa Silkkiniityn alueelta, jossa uoma
on tuettu hirsillä ja aidattu (ks. raportin kansikuva). Siihen laskee Silkkiniityssä kaksi hulevesilin-
jaa, molemmat 600 B, ja hieman alempana suunnittelukohteessa hulevesilinja 250 M. Suunnitte-
lukohteen pohjoisosassa uoman alaosaan liittyy hulevesilinja 1000 B, joka tulee lännestä Kaleva-
lantietä pitkin. Uoma katkeaa monin paikoin kunnallistekniikan tai kulkuväylien risteilyjen vuoksi,
ja kaikissa risteilykohdissa rummut ovat selkeästi pienempiä kuin uomaan vettä purkavat hule-
vesiviemärit. Hydraulisesti ahtain kohta on Kimmeltien suunnasta tulevan jätevesilinjan 600 B
risteily, jossa hulevesiuoma kulkee jätevesiviemärin alitse sukellusviemärinä rummuilla 2 x 500
M. Myös ylempänä suunnittelukohteessa voimalinjan risteilyssä uomassa on rummut 2 x 500 M.
Kalevalantien alitus 1000 B vastaa kooltaan lännen suunnasta tulevaa valuma-alueen B hulevesi-
en päälinjaa 1000 B, eli etelän suunnasta valuma-alueelta C tuleville hulevesille ei käytännössä
ole Kalevalantien alituksessa lainkaan kapasiteettia.
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Kuva 2.2. Maarinsolmun nykytilakartta (liitekuva N2).

Tarkasteltujen valuma-alueiden pintamaat ovat Espoolle tyypilliseen tapaan pääosin heikosti lä-
päiseviä (kuva 2.3 ja 2.4).  Kallio- ja savimaiden lisäksi alueella on moreenia sekä savi- ja siltti-
kerroksien alle peittyneitä hiekkamoreeni- tai hiekka-alueita. Alueen eteläosassa Tapiolan kes-
kustassa on hiekkamaita, jotka ovat kuitenkin pääosin jääneet tiiviin kaupunkirakentamisen alle.
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Kuva 2.3. Suunnittelualueen maalajit Espoon maaperäkartalla.

Kuva 2.4. Maaperäkartan selite

2.2.2 Hulevesien johtamisen kannalta merkittävät luontoarvot

Suunnittelualueen hulevesireitit on valtaosaltaan putkitettu ja siten niiden luontoarvot on mene-
tetty. Itse suunnittelukohteesta löytyy lähialueen lähes ainoat avouomat. Suunnittelukohde on
kasvillisuudeltaan erittäin rehevää ja maaperä ilmeisen ravinteikasta (kuva 2.5). Kohdetta ei ole
kuitenkaan viimeisimmän nähtävillä olleen kaavaluonnoksen (2005) selostuksessa määritetty eri-
tyisen arvokkaaksi. Selostuksen mukaan Kehä I:n vierialueella Maarinniityssä kasvaa luonnonti-
laista kosteikkometsää pääpuulajinaan koivu ja raita ja alikasvoksena pajua. Alueella ei ole mui-
naismuisto- tai luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita tai kohteita. (Maarinsolmu, ase-
makaava ja asemakaavan muutoksen selostus, 4.2.2005).
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Kuva 2.5. Suunnittelukohteen eli Maarinniityn rehevän kosteikkometsän läpi kulkeva avouoma.

Suunnittelualueen hulevedet laskevat Laajalahteen, joka on Natura-ohjelmassa suojeltu lintuvesi.
Valtaosa Laajalahden luonnonsuojelualueesta on avovettä. Lisäksi siihen kuuluu laaja ruovikko-
alue sekä rantalehtoja ja -niittyjä. Se on tärkeä runsaalle pesimälinnustolle sekä alueella muut-
tomatkoillaan huhti-toukokuussa ja elo-syyskuussa levähtäville tuhansille linnuille. Viime vuosina
lahdella on pesinyt noin 300 vesilintuparia sinisorsan, haapanan ja silkkiuikun ollessa kolme
yleisintä lajia. Runsaslukuisimmat levähtäjät ovat silkkiuikku, haapana, sinisorsa ja isokoskelo.
Lahden länsireunaa peittää laaja ruovikkovyö, joka tarjoaa pesimäpaikkojen lisäksi suojaa monil-
le lajeille, vesilintujen lisäksi mm. kerttusille ja rantakanoille. Ruovikossa viihtyvät myös kutevat
kalat, kuten hauki, kuha ja lahna. Ahvenen ja kuhan poikastuotannon kannalta Laajalahden luon-
nonsuojelualue on erittäin merkittävä. (www.luontoon.fi/laajalahti)

2.2.3 Huleveden laatu

2015 valmistuneen hulevesiselvityksen laatimisen aikana huleveden laatua tarkkailtiin suunnitte-
lualueella yhteensä kuudesta ojapisteestä. Kolmesta pisteestä otettiin näytteet kerran kuukau-
dessa heinä-marraskuussa 2014 (N1, N2 ja N5), kahdesta ojapisteestä (N3, N4) otettiin näytteet
vain heinä- ja marraskuussa. Syyskuussa näytteenotto-ohjelmaan lisättiin vielä yksi tarkkailupis-
te Maarinniityn kosteikkometsän jälkeen (N6). Näytteenottopaikat kartalla ja näytepisteiden ve-
denlaatu on esitetty raportin liitteessä 1.

Maarinniittyyn tulevan veden laatu oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hule- ja luonnon-
vesille ominaista eikä öljyhiilivetyjä havaittu kosteikkoalueelle tulevassa vedessä. Kosteikossa
poistui parhaiten ravinteita ja metalleja kesäkuukausina. Heti kosteikon jälkeen (N2) vedestä mi-
tatut kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet olivat korkeampia kuin myöhemmin kosteikon jälkeen
rummun itäpuolelta (N6) mitatut pitoisuudet. Sen sijaan kosteikon itäpuolisessa ojassa, johon tu-
lee Kehä I hulevesiä, veden kloridi- ja natriumpitoisuudet olivat korkeampia kuin heti kosteikon
jälkeen. PAH-yhdisteistä bentso(g,h,i)peryleenia ja bentso(b)fluoranteenia havaittiin pintavesien
ympäristönlaatunormin (Vna 868/2010) ylittäviä pitoisuuksia marraskuun näytteenottokerralla
kosteikon jälkeen ja Kalevantien suunnan ojassa. Maarinlahteen johtavassa ojassa havaittiin kai-
killa näytekerroilla korkeita natrium- ja kloridipitoisuuksia.

2.3 Suunnitellut maankäytön muutokset ja niiden mahdolliset vaikutukset hulevesiin

Laadittavana olevalla asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa Kehä I eritasoliittymän vaatimat
liikennejärjestelyt sekä uuden asuinkerrostalon rakentaminen Maarinniityn alueelle.  Ote asema-
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kaavaehdotuksesta on esitetty alla kuvassa 2.6 ja suunnitellun kerrostalon korttelisuunnitelma
kuvissa 2.7 ja 2.8.

Kuva 2.6: Ote Maarinsolmun asemakaavaehdotuksesta (pvm. 26.4.2016) korttelin 12185 ja Ho-
pealehdon puiston kohdalta.

Kuva 2.7: Maarinsolmun kortteliin suunniteltu asuinkerrostalo. Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky,
asemapiirros 8.4.2016.
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Kuva 2.8: Maarinsolmun kortteliin suunniteltu asuinkerrostalo. Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky,
julkisivu 8.4.2016.

Paikallisella tasolla vaikutus muodostuvaan pintavaluntaan ja pohjaveden määrään on luonnolli-
sesti merkittävä: suunnittelukohteen nykyinen kasvipeitteinen alue muuttuisi rakennuksen koh-
dalla täysin läpäisemättömäksi ja piha-alueillakin läpäisevyys vähentyisi merkittävästi. Suurin
vaikutus rakentamisella olisi haihduntaan, joka alueen nykyisen rehevän kasvillisuuden vuoksi
lienee suurta. Koska suunnittelualueen valuma-alueet ovat jo hyvin tiiviisti rakentuneita, ei suun-
nitellulla rakentamisella kuitenkaan käytännössä ole merkittävää vaikutusta hulevesien koko-
naismäärään esim. Kehä I alituksissa tai alueelliseen hydrologiseen taseeseen.

Hulevesien laadun kannalta rakentamisen vaikutus voi olla kaksijakoinen. Alueen maaperä on
hienojakoista ja rehevästä kasvillisuudesta päätellen varsin ravinteikasta, mikä näkyy hyvin hule-
vesien laadusta tehdyissä mittauksissa. Maarinniityn kosteikkometsän alapuolisen ojan huleve-
destä mitattiin säännönmukaisesti suurempia kiintoainepitoisuuksia kuin sen yläpuolelta, ja ra-
vinteiden pitoisuuksien todettiin kohoavan kosteikkometsässä kylmään vuodenaikaan nitraatti-
typpeä lukuun ottamatta. Mahdollisesti kylmään vuodenaikaan biologisen aktiivisuuden heikenty-
essä kosteikon maaperästä ja kuolleesta biomassasta alkaa huuhtoutua fosforia ja ammonium-
typpeä sen läpi virtaavaan huleveteen, jonka mukana ravinteet kulkeutuvat Laajalahteen.

3. HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITTELU

3.1 Suunnittelun lähtökohdat

Maarinsolmun alueella hulevesien hallinnan lähtökohtana ja reunaehtoina ovat:
- Asemakaavan muutosta koskeva korttelisuunnitelma (Gullichsen ja Vormala 2016)
- Kehä I välillä Kalevalantie-Turunväylä, tiesuunnitelma (luonnos, Ramboll 25.5.2016)
- Suunnitelmat 110 kV sähköenergian siirtolinjasta Otaniemi (Ramboll 2014)
- Nykyisen vastaanottavan hulevesiverkoston kapasiteetti
- Hulevesien hallinnan prioriteetteina ovat Kuntaliiton hulevesioppaan (2012) mukaisesti

hulevesien muodostumisen estäminen, hyödyntäminen ja käsittely syntypaikalla, viivytys
ja poisjohtaminen mainitussa järjestyksessä

- Korttelialueen hulevesien viivytystilavuuden määrittämisessä käytetään yleisesti kuntien
hulevesien hallinnassa käytettyä 10 mm sadetta, joka vastaa 1 m3/100 m2 läpäisemätön-
tä pintaa kohden

- Kaavalla ei aiheuteta haittaa alueen nykyisille tulvareiteille ja niiden toiminnalle.
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3.2 Mitoitussade

Tässä kohteessa mitoitussateelle tuli tarkasteltavaksi useita eri toistuvuuksia, koska kaupunki-
alueen hulevesien johtamista koskee HSY:n mitoitusohjeet ja valtateiden kuivatusta Liikennevi-
raston mitoitusohjeet:

- Kehä I alituksissa kerran 100 vuodessa toistuva sade (Livi 05/2013),
- muualla tulvareiteillä kerran 50 vuodessa toistuva sade (HSY 2012) ja
- hulevesiviemäreissä kerran 3 vuodessa toistuva sade (HSY 2012).

Käytetty sateen kesto valittiin tarkastelemalla valuma-alueiden käyttäytymistä alustavasti Mike
Urban -mallinnusohjelmalla. Korkeimmat virtaamapiikit saavutettiin 30…60 minuuttia kestäneillä
sateilla. Jatkosimuloinnit tehtiin ainoastaan 60 minuutin mittaisille sateille, joilla sadekertymä on
suurempi kuin 30 minuutin mittaisilla sateilla.

Rankkuus ja kertymä määritettiin Rankkasateen ja taajamatulvat (RATU) -hankkeen tulosten
(Suomen ympäristö 31/2008) mukaan ja niissä on huomioitu ilmastonmuutoksesta aiheutuva 20
% lisäys. Käytetyt mitoitussateet on esitetty alla.

Toistuvuus kerran x
vuodessa

Kertymä (mm) Intensiteetti
(l/s/ha)

Kesto (min)

x = 3 (hulevesiputket) 20 56 60
x = 50 (tulvareitit) 36 100 60
x = 100 (Kehä I) 40 110 60

Simuloinneissa käytettiin valuma-alueilla alkuhäviötä 2 mm eli oletettiin, että sadetapahtuman
ensimmäiset 2 mm jäävät valuma-alueille painannesäilyntänä.

3.3 Valuntakertoimen määrittely

Valuma-alueiden läpäisevyyttä tarkasteltiin ilmakuvan pohjalta tehdyllä karkealla paikkatietoana-
lyysilla. Alueet jaettiin ilmakuvan perusteella läpäisevyydeltään kolmeen luokkaan: tiiviisti raken-
nettuun alueeseen (läpäisemätöntä pintaa 85 %), muuhun rakennettuun alueeseen (läpäisemä-
töntä 60 %) sekä viheralueeseen (läpäisemätöntä 10 %). Läpäisemättömän pinnan osuus arvioi-
tiin kaikissa luokissa melko korkeaksi, koska rakentamatonkin maa-alue on suunnittelualueella
heikosti läpäisevää (ks. seuraava kappale).

Läpäisemättömän pinnan osuudeksi (TIA, total impervious area) saatiin
- valuma-alue A 76 %
- valuma-alue B 55 %
- valuma-alue C 49 %
- valuma-alue D 54 %

Valuntaa muodostava läpäisemätön pinta (EIA, effective impervious area) on TIA-arvoa pienem-
pi, koska tyypillisesti osa päällystetyistä alueista on kuivatuksessa jäänyt liittämättä hule-
vesiverkkoon (esim. kattovesien keräily tai pienen pysäköintialueen kuivattaminen maastoon il-
man kunnollisia reunaojia). Tässä hankkeessa oletettiin kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi, että
EIA = TIA. Oletuksella saadaan myös lisävarmuutta Kehä I alituksien riittävään mitoitukseen. EIA
vastaa käytännössä valuntakerrointa φ.

3.4 Hulevesien muodostuminen osa-alueittain

Valuntakertoimen φ, alueen pinta-alan A ja mitoitussateen rankkuuden I perusteella voidaan las-
kea valuma-alueen pienillä osa-alueilla muodostuva hulevesivirtaama Q seuraavasti:

Q = φ * A * I

Hulevesivirtaamaa suunnittelukohteen ja Kehä I alituksien läpi ei suoraan voi laskea samalla kaa-
valla, koska suurilla valuma-alueilla virtaamaan vaikuttaa myös valunnan kulkunopeus valuma-
alueen läpi. Tässä kohteessa valunnan kulusta aiheutuvaa viivettä arvioitiin Mike Urban -
simulointiohjelmalla, jolla mallinnettiin pintavalunnan kulkua kiinnostuksen kohteena olevalle
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alueelle (suunnittelukohde ja sen alapuoliset virtausreitit). Oletettu pintavalunnan kulkunopeus
valuma-alueilla oli verraten korkea 0,5 m/s alueiden kattavan hulevesiviemäröinninvuoksi.

3.5 Viivytystilavuuden alustava määrittely

Valuma-alueilla toteutettavalla viivytyksellä voidaan pienentää hulevesi- ja tulvareittien mitoitus-
virtaamia ja kokoa. Tässä hankkeessa arvioitiin suuruusluokkatasolla viivytystilavuuden vaikutus-
ta mitoitusvirtaamaan seuraavasti:

V = (Qin-Qout )*T

jossa
V tarvittava viivytystilavuus
Qin = φAI viivytyksen keskimääräinen tulovirtaama
Qout viivytysalueelta sallittava keskimääräinen purkuvirtaama
T käytetyn mitoitussateen kesto

Tarkastelu tehdään mitoitussateille kestoltaan 0,5 h…24 h halutulla toistuvuudella. Tarvittava vii-
vytystilavuus vastaa karkeasti suurinta em. tarkastelulla saatavaa tilavuutta.

4. HULEVESIEN HALLINTA, 2015 SELVITYS

4.1 Yleistä

Nykyisen hulevesireitin ainoa Kehä I alitus joudutaan siirtämään eritasoliittymän rakentamisen
tieltä Kehä I tasauksen laskiessa. Lisäksi tähän hetkeen ja tulevaisuuteen alimitoitettu rumpu
joudutaan muutoinkin uusimaan valuma-alueiden hulevesivirtaamien ja tiukentuneiden Liikenne-
viraston mitoitusnormien takia. Suunnitellulla korttelialueella Kalevalantien ja Kehä I lounaiskul-
mauksessa puolestaan valuma-alueen C nykyinen hulevesien pääreitti kulkee suoraan alueen
halki, ja valuma-alueen B pääreitti kulkee korttelin pohjoisreunassa.

Tärkeimpänä kysymyksenä oli löytää uudet tulvareitit, jotka mahdollistavat sekä Kehä I eri-
tasoliittymän että Maarinsolmun uuden korttelin rakentamisen. Hankkeen aikana tarkasteltiin
myös mahdollisuuksia minimoida tulvareittien mitoitusta rakentamalla valuma-alueille viivytysti-
lavuutta. Lisäksi tarkasteltiin alustavasti asuinkorttelissa muodostuvien hulevesien hallintaraken-
teen mitoitusta ja sen rakentamisen edellytyksiä.

Käytetyt mitoitusvirtaamat ja hulevesien hallintatoimenpiteet suunnittelualueella on esitetty kun-
kin vaihtoehdon osalta sen suunnitelmakartalla ja kuvattu tarkemmin tässä luvussa.

4.2 Tulvareittien tarkastellut vaihtoehdot

Kesäkuussa 2015 valmistuneessa hulevesiselvityksessä tarkasteltiin neljää vaihtoehtoa alueen
tulvareitiksi. Vaihtoehtojen yleiskartat on esitetty liitteissä Y1-Y4.

VE1: Kaksi tulvareittiä Kehä I alitse.
Hulevesireitit siirretään pois rakentamisen tieltä siten, että reitti C siirtyy korttelialueen eteläreu-
naan ja sille tehdään kokonaan uusi reitti Kehä I alitse Otaniemen puolelle, josta vedet johdetaan
Kehä I uusien ramppien vieressä Laajalahteen. Reitti B siirretään kokonaan Kalevalantien poh-
joispuolelle ja sen ja reitti A:n yhteinen Kehä I alitus siirretään riittävän etäälle eritasoliittymästä.

VE2: Uusi kortteli rakennetaan. Vain yksi tulvareitti Kehä I alitse.
Hulevesireitit siirretään pois rakentamisen tieltä siten, että reitti C siirtyy korttelialueen länsireu-
naan. Reitti B siirretään kokonaan Kalevalantien pohjoispuolelle. Reitit A, B ja C liittyvät toisiinsa
Kalevalantien pohjoispuolella ja niiden yhteinen Kehä I alitus siirretään riittävän etäälle eri-
tasoliittymästä.

VE3.1: Uusi kortteli korvataan viivytysalueella, tulvareitit molemmin puolin eritasoliittymää.
Uutta korttelia ei rakenneta, mutta nykyinen rakentamaton alue kaivetaan mahdollisimman sy-
väksi hulevesien viivytys- ja käsittelyalueeksi. Hulevesien johtamisreitit on hajautettu siten, että
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alueen A hulevedet johdetaan eritasoliittymän pohjoispuoliselle uudelle alitukselle, mutta aluei-
den B ja C pääreitit yhtyvät viivytysalueella ja alittavat Kehä I:n uuden eritasoliittymän eteläpuo-
lella. Alueen B hulevedet olisi mahdollista johtaa myös pohjoiseen kuten vaihtoehdossa 1 ja 2,
mutta tässä on esitetty hulevedet johdettavaksi uudelle viivytysalueelle jotta mahdollisimman
suuri osa vesistä tulisi normaalioloissa käsitellyksi.

VE3.2: Uusi kortteli korvataan viivytysalueella, tulvareitti eritasoliittymän pohjoispuolelta.
Uutta korttelia ei rakenneta, mutta nykyinen rakentamaton alue kaivetaan mahdollisimman sy-
väksi hulevesien viivytys- ja käsittelyalueeksi, jonne johdetaan valuma-alueen C hulevedet. Hu-
levesien johtamisreitit yhdistyvät Kalevalantien pohjoispuolella kuten vaihtoehdossa 2.

4.3 Tulvareittien mitoitus ja niiden tilavaraukset

Tulvareittien mitoitus ja tilavaraukset on esitetty vaihtoehtojen tarkemmilla suunnitelmakartoilla
(liitteet S1-S4). Tilavaraukset on laskettu pyöreille putkille. Vaihtoehtona on tarkasteltu tilan
säästöä puolipyöreällä putkiprofiililla (esim. Hopas) tai neliömäisellä kanaalilla, tosin ongelmaksi
tulee korkeusasema (rumpukorkeus suurempi kuin putkilla). Tulvareitin tyyppipoikkileikkaukset
pyöreille putkille on esitetty tyyppikuvassa T1.

4.4 Virtaamien viivytys yleisillä alueilla

4.4.1 Vaihtoehdot 1 ja 2

Tulvareittien mitoitusta on mahdollista pienentää leikkaamalla tulvareiteille kohdistuvia huippu-
virtaamia. Virtaamien viivytykseen tarvittavan tilavuuden suuruusluokkaa arvioitiin karkealla ta-
solla luvussa 3.5 esitetyllä kaavalla iteroiden. Kaavaan haettiin purkuvirtaama, jolla tarvittava
viivytystilavuus saatiin realistisesti toteutettavalle tasolle.

Mahdollisia satojen, jopa tuhansien kuutiometrien vetoisiksi tulva-alueiksi käytettäviä maa-
alueita ei valuma-alueilla ole monta. Kalevalantien pohjoispuolella ainoa teknisesti sovelias alue
olisi Pohjois-Tapiolan puisto, mutta laajan viivytysalueen rakentaminen vastikään kunnostettuun
puistoon todettiin hankeryhmän kokouksessa käytännössä mahdottomaksi. Lisäksi havaittiin, että
vaikutus tulvareittien mitoitukseen olisi melko vähäinen: Kehä I alituksessa tarvittaisiin 3 x
Ø1600 mm putken sijasta 2 x Ø1400 mm + 1 x Ø1600 mm putket.

Kalevalantien eteläpuolella Silkkiniityn puistoalueilla on mahdollista laajentaa nykyistä hirsiseinin
tuettua avouomaa ja saada siten muutamia satoja kuutiometrejä viivytystilavuutta. Vaikutus tul-
vareitin mitoitukseen todettiin kuitenkin marginaaliseksi verrattuna haittoihin: toinen Kehä I ali-
tusputkista pieneni yhdellä dimensiolla Ø1400 mm:stä Ø1200 mm:iin, kun lähes koko Kalevan-
vainion ja Hopealehdon puistoalue käytettiin viivytysalueena. Aarnilammikon ja Silkkiniityn laa-
joille puistoalueille hulevesien viivytystä ei ole mahdollista järjestää, koska huleveden pääreitit
eivät kulje näiden alueiden kautta.

4.4.2 Vaihtoehto 3

Vaihtoehdossa 3 tarkasteltiin hankeryhmän pyynnöstä vielä mahdollisuutta hyödyntää kaava-
luonnoksessa asuinkortteliksi suunniteltu alue täysimääräisesti hulevesien tulva-alueena. Tulva-
reittien sijoittamisen osalta tarkasteltiin vielä vaihtoehdot 3.1 ja 3.2. Viivytyksen vaikutus mitoi-
tusvirtaamiin ja Kehä I alitusputkien kapasiteettiin tarkasteltiin luvussa 3.5 esitetyllä kaavalla ite-
roiden.

4.5 Hulevesien kiinteistökohtainen hallinta

Espoon kaupungin hulevesistrategian mukaisesti korttelialueiden suunnittelun lähtökohtana tulee
olla, että hulevesien muodostumista vähennetään suosimalla läpäiseviä pintoja ja runsasta kas-
villisuutta. Kiinteistöllä hulevesiä tulee viivyttää vähintään 1 m3 / 100 päällystettyä m2. Korkeus-
asemallisesti tulee huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset merenpinnan korkeuteen. Espoon
tulvastrategiassa on määritelty kerran 100 vuodessa tapahtuvan suurtulvan korkeudeksi
N2000+2,85.
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4.6 Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta

Rakentamisen aikaisten hulevesien haitta-ainekuormitus on moninkertainen normaaliin verrattu-
na, erityisesti kiintoaineen osalta. Rakentamisesta aiheutuvan kuormituksen on arvioitu kestävän
vähintään 1,5 vuotta: juuri valmistuneiden alueiden hulevesihuuhtouma on vanhempia alueita
suurempi, koska kasvillisuus puuttuu tai on vielä nuorta (Vakkilainen et al. 2005. Rakennetun
ympäristön valumavedet ja niiden hallinta, Suomen ympäristö 776, Ympäristönsuojelu).

Alueen kasvillisuuden ja hulevesien laatutarkkailun perusteella vaikuttaa, että tulevan eritasoliit-
tymän paikalla maaperässä on paljon helposti huuhtoutuvia ravinteita. Laajalahden haitallisen
kuormittumisen välttämiseksi tulee työn aikaisten hulevesien hallintaan kiinnittää erityishuomio-
ta. Hallinta tulee olemaan erittäin haastavaa maaperän hienojakoisuuden vuoksi: kolloidisiin sa-
vipartikkeleihin sitoutuneiden tai jo veteen liuenneiden ravinteiden poistaminen on teknisesti vaa-
tivaa. Hyvien käsittelytulosten saavuttaminen voi vaatia järeitäkin ratkaisuja (laajat laskeutusal-
taat vähintään 5 % työmaa-alasta, massanvaihdolla toteutetut biosuodatuskentät tai kemiallinen
käsittely).

5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, 2015 SELVITYS

5.1 Vaihtoehtojen vertailukustannukset

Vuoden 2015 selvityksessä tarkasteltujen vaihtoehtojen vertailukustannusarvio on esitetty liit-
teessä 2. Vaihtoehtojen kustannuksiksi arvioitiin:

VE1 10,8…11 M€
VE2 10,7…11 M€
VE3.1 7,2 M€
VE3.2 7,9 M€

Kustannusarviot eivät sisällä viivytysalueiden toteutuskustannuksia.

5.2 Vaikutus hulevesien määrään ja tulvariskiin

Kaikissa vuoden 2015 selvityksessä tarkastelluissa vaihtoehdoissa viivytyksen vaikutus hulevesi-
en virtaamahuippuun on tulvavirtaamilla vähäinen. Tulvariskin kannalta kaikki vaihtoehdot ovat
samanarvoisia, koska lähtökohtana on ollut poistaa nykyinen Kehä I:lle ja ympäröiville alueille
aiheutuva tulvariski.

Laajalahden kannalta kaikki vaihtoehdot tarkoittavat mereen purkautuvien hulevesien virtaama-
piikkien huomattavaa kasvua. Virtaamien kasvu voi aiheuttaa huomattavaa eroosiota ja sedimen-
tin kulkeutumista hulevesiviemäreiden purkupisteessä.

5.3 Vaikutus hulevesien laatuun

Tarkasteltujen vaihtoehtojen ei arvioida vakiintuneessa lopputilanteessaan merkittävästi heiken-
tävän hulevesien laatua. Vaihtoehdoissa 1 ja 2, joissa veden viipymä nykyisessä kosteikkomet-
sässä lyhenisi ja nykyisiä avouomia putkitettaisiin, saattaisi veden laatu jopa parantua kun maa-
perästä ei pääsisi huuhtoutumaan ravinteita hulevesiin nykyiseen tapaan. Toisaalta kohteessa
tehtävien rakennustöiden yhteydessä Laajalahteen huuhtoutuvien ravinteiden määrä todennäköi-
sesti moninkertaistuisi ravinteikkaan maaperän paljastuessa työmaalla, kunnes alue on valmis ja
viimeistelty ja kasvipeite on palautunut viheralueilla.

Vaihtoehdossa 3 viivytystilavuuden lisääminen nykyisessä kosteikkometsässä aiheuttaisi toden-
näköisesti tilapäistä, mahdollisesti melko pitkäaikaistakin ravinnekuormituksen kasvua. Viivytysti-
lavuuden lisääminen vaatisi laajamittaisia maankaivutöitä, ja lopputilanteessa alueen ravinteikas,
savinen maaperä peittyisi säännöllisesti veden alle. Hienojakoista maa-ainesta huuhtoutuisi jo-
kaisen tulvan yhteydessä vesien mukaan, kunnes tulva-alueen maanpinnan kasvipeite olisi kun-
nolla vakiintunut. Ravinnekuormituksen tasaantuminen rakentamista edeltäneelle tasolle saattaisi
kestää vuosia.

Rakentamisen aikana kaikissa vaihtoehdoissa hulevesien laatu todennäköisesti huononee voi-
makkaasti. Rakentamisen aikainen hulevesien kiintoaineskuormitus voi aiheuttaa merkittävää
liettymistä ja ravinnekuormitusta Laajalahdessa. Liettyminen voi aiheuttaa välitöntä haittaa kala-
kantojen lisääntymiselle – lahti on merkittävä mm. kuhan poikastuotannon kannalta. Erittäin
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voimakas liettyminen voi jopa muuttaa ruovikkoalueen morfologiaa ja elinympäristöjä lahden
pohjan madaltuessa. Merkittävin kuormittaja kaikissa vaihtoehdoissa olisi Kehä I eritasoliittymän
työmaa, jossa laajoilta, paljastuneilta savikkoalueilta joudutaan pumppaamaan työmaan kuiva-
tusvesiä hulevesiverkkoon ja sen kautta Laajalahteen. Myös mahdollisen Maarinniityn uuden
korttelin rakentaminen aiheuttaisi vastaavaa kuormitusta. Laajalahden luontoarvojen vuoksi hu-
levesien laadun hallintaan tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota näiden rakennuskohteiden
suunnittelussa.

Laajalahteen tulevan kiintoaineskuormituksen vaikutuksia arvioitaessa tulee muistaa, että alueel-
le lienee luonnostaan ominaista voimakas eroosio-liettymisprosessi, joka on aikanaan muodosta-
nut Laajalahden ympäristön laajat savikkoalueet. Nykyisin prosessi on kuitenkin varmasti kiihty-
nyt ja voimistunut luonnollisesta tilanteesta, koska lahden valuma-alue on rakentunut ja pää-
uomien virtaamat ovat kasvaneet.

5.4 Muut vaikutukset

Hulevesien pääreitin risteily jätevesilinjan 600 B kanssa on esitetty suunnitelmassa toteutetta-
vaksi jatkossakin sukellusviemärinä. Jatkossa tulisi tarkastella, olisiko jätevesiä mahdollista joh-
taa rakennustöiden yhteydessä muuta kautta, koska sukellusviemärinä toteutettu hulevesilinja on
erittäin altis liettymään umpeen. Myös jätevesilinjan muuttamista sukellusviemäriksi voidaan
harkita, koska jätevesiviemärissä linjaa huuhtova virtaamapiikki tapahtuu käytännössä päivittäin.

6. YHTEENVETO, 2015 SELVITYS

6.1 Vaihtoehtojen vertailu

Alla on esitetty taulukkomuodossa tarkasteltujen vaihtoehtojen vertailukustannusarvio sekä muut
arvioidut vaikutukset.

Vaihtoehto VE1 VE2 VE3.1 VE3.2
Vertailukus-
tannus *

10,8…11 M€* 10,7…11 M€* 7,2 M€* 7,9 M€*

Tulvariski,
Kehä I

poistuu poistuu poistuu poistuu

Huleveden
laatu raken-
tamisaikana

Heikko, vaatii
toimenpiteitä

Heikko, vaatii
toimenpiteitä

Heikko, vaatii toi-
menpiteitä

Heikko, vaatii toi-
menpiteitä

Huleveden
laatu raken-
tamisen jäl-
keen

Nykyistä vastaava
tai mahdollisesti
paranee

Nykyistä vastaava
tai mahdollisesti
paranee

Saattaa heikentyä
etenkin talvikuu-
kausina

Saattaa heikentyä
etenkin talvikuu-
kausina

Vaikutus Maa-
rinniityn kos-
teikkomet-
sään

Tuhoutuu Tuhoutuu Tuhoutuu suurelta
osin, osa voi sääs-
tyä

Tuhoutuu suurelta
osin, osa voi sääs-
tyä

Vaikutus Laa-
jalahden Na-
tura-
alueeseen

Rakentamisen ai-
kana riski että
liettyy ja kärsii
ravinnekuormi-
tuksesta

Rakentamisen ai-
kana riski että
liettyy ja kärsii
ravinnekuormi-
tuksesta

Rakentamisen ai-
kana riski että
liettyy ja kärsii ra-
vinnekuormituk-
sesta. Rakentami-
sen jälkeenkin
kuormitus voi jat-
kua pitkään.

Rakentamisen ai-
kana riski että
liettyy ja kärsii ra-
vinnekuormituk-
sesta. Rakentami-
sen jälkeenkin
kuormitus voi jat-
kua pitkään.

* Kustannusarvio koskee vain tulvareittien rakentamista. Viivytysalueiden rakentamiskustannusta
ei ole arvioitu.

Vaikutusten perusteella vaihtoehto 3 on edullisin toteuttaa, mutta viivytysalueen toteuttaminen
voi nostaa kustannusta jonkin verran. Viivytysalueen koko on karkeasti 10 000 m2 / 5000 m3.
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Hulevesiopas (2012) esittää hulevesikosteikon kustannukseksi noin 20 €/m2, kun alue vaatii 0,5
m3/m2 maankaivua, pinta on nurmetettu ja alueella on pensasistutuksia. Kosteikkoalueen kus-
tannukseksi tulisi silloin noin 0,2 M€. Todennäköisesti kustannus on tätä huomattavasti suurempi
alueen vaativuuden ja työnaikaisen hulevesien käsittelytarpeen vuoksi, mutta viisinkertaisena-
kaan kustannus ei yllä vaihtoehtojen 1 ja 2 tasolle.

6.2 Toimenpidesuositus

Vertailun perusteella kustannuksiltaan edullisin toteuttaa olisi vaihtoehto 3. Tämä vaihtoehto voi
kuitenkin johtaa voimakkaaseen ja pitkäaikaiseen kiintoaines- ja ravinnekuormitukseen Laajalah-
den alueella. Vaikutuksia voisi jonkin verran lieventää jättämällä viivytysalueen toteuttaminen
pois ja tekemällä mahdollisimman vähän toimenpiteitä kosteikkometsän alueella. Välttämättö-
miksi toimenpiteiksi jäisivät silti liikenneväylien alittavien tulvareittien uusiminen Laajalahteen
asti sekä kosteikkometsässä olevien uoman pullonkaulojen, mm. jätevesiviemärin ja voimalinjan
risteilyn uusiminen.

Vaihtoehtojen keskinäinen paremmuus riippuu siten käytännössä nykyisen Maarinniityn kosteik-
kometsän rakentamisesta saavutettavista taloudellisista hyödyistä.

7. HULEVESISELVITYKSEN PÄIVITYS, 2016

Vuoden 2015 hulevesiselvityksen valmistumisen jälkeen hulevesien hallinnan osalta päädyttiin
edistämään VE2:n ja VE3.2:n välimuotoa, jossa uusi korttelialue rakennetaan, hulevedet johde-
taan yhtä tulvareittiä pitkin Maarinsolmun pohjoispuolelta Kehä I:n ali, ja uusi kortteli sijoitetaan
siten, että korttelin itäpuolelle korttelin ja Kehä I:n väliin jää riittävästi tilaa Tapiolan suunnasta
tulevien hulevesien johtamisjärjestelyille. Korttelin eteläpuolelle jäävä puistoalue olisi puistorait-
tien vaatimaa tilaa lukuun ottamatta hyödynnettävissä hulevesien viivytysalueena.

Maarinsolmun vuoden 2015 hulevesiselvityksen vaihtoehdon 2 johtamisjärjestelyt on esitetty lii-
tekuvassa VE2_S2 ja vaihtoehdon 3.2 johtamisjärjestelyt liitekuvassa VE32_S4. Tulvareitin put-
kimitoituksessa on esitetty, että mikäli uusi kortteli rakennetaan ja viivytystilavuutta ei ole käy-
tettävissä Maarinsolmun lounaiskulmassa, on putkimitoitus tällöin VE2:n mukaan 3 x 1800+2000
mm Kehä I:n alituksessa, ja mikäli asuinkortteliksi suunniteltu alue hyödynnettäisiin täysimääräi-
sesti hulevesien tulva-alueena, on putkimitoitus tällöin VE3.2:n mukaan 4 x 1800 mm Kehä I:n
alituksessa. Kaikissa vuoden 2015 selvityksen tarkastelluissa vaihtoehdoissa viivytyksen vaikutus
hulevesien virtaamahuippuun oli tulvavirtaamilla vähäinen.

Hulevesiselvityksen päivityksessä tulvareitin toimivuutta tarkasteltiin päivitetyn Kehä I:n tie-
suunnitelman, Maarinsomun lounaiskulman (Hoas Maarinsolmu) korttelisuunnitelman sekä päivi-
tetyn asemakaavaehdotuksen pohjalta.

Asemakaavassa hulevesien viivytykseen varattu alue Hopealehdon puistoalueella on noin 4 000
m2. Alueelle toteutettavalle altaalle arvioitiin maksimikapasiteetiksi noin 2 000 m3 altaan pohjan
ollessa tasossa +0,4 ja vesisyvyyden keskimäärin puolen metrin korkeudessa. Maanpinta nykyi-
sellään on puiston kohdalla tasossa +1,5.

Kehä I:n päivitetyssä tiesuunnitelmassa hulevesien tulvareitille on esitetty tilavaraus betonitulva-
tunnelille, jonka koko (poikkileikkaus) on Kehä I:n länsipuolella 1,5 x 3,5 m2 ja Kehä I:n alituk-
sessa sekä sen itäpuolella 2 x 3,5 m2. Kalevalantien alituksessa tulvatunnelin vesijuoksun tasoksi
on esitetty +0.0 ja Kehä I:n alituksessa -0.5. Tulvatunnelin purkuaukko on esitetty korkoon -0.7,
eli samaan korkoon kuten nykyisetkin purkukohdan betoniputket. Asemakaavassa betonitulva-
tunnelille on varattu johtorasitealue Maarinsolmun lounaispuolen korttelista (Hoas Maarinsolmu).
Asemakaavassa korttelialueella oleva johtovaraus on leveydeltään 10 m, joka on riittävä sekä
putkivaihtoehdon että kanaalivaihtoehdon toteuttamiseksi.

7.1 Hulevesimallinnus

Hulevesimallinnuksessa mallinnettiin tilanne, jossa Hopealehdon puistoalueelle toteutettavan hu-
levesialtaan viivytyskapasiteetti oli 2 000 m3. Betonikanaali mallinnettiin koko matkalta koossa
1,5 x 3,5 m2 (VE1). Tämän lisäksi mallinnettiin putkivaihtoehto, jossa kanaali korvattiin putkilla
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(VE2). Käytetyt putkikoot on esitetty liitekartoilla. Otteet suunnitelmakartoista on esitetty kuvissa
7.1 ja 7.2.

Kuva 7.1: VE1 johtamisjärjestelyt (kanaalivaihtoehto)

Kuva 7.2: VE2 johtamisjärjestelyt (putkivaihtoehto)
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Molemmissa vaihtoehdoissa Hopealehdon hulevesialtaan pinnankorkeus pysyi hallinnassa. Putki-
tetussa vaihtoehdossa se oli muutaman sentin korkeammalla. Merivesitulvamallissa (tulvatilanne,
jossa merivedenkorkeus +1,0) vedenkorkeus hulevesialtaassa nousi malleissa tasoon +1,17 –
1,13 ja pysyi vielä hyvin hallinnassa. Putkitetussa vaihtoehdossa oli jälleen hieman suurempi pin-
nankorkeus.

Suurimmat virtaamat normaalitilanteessa (merivesi +0,0 & sade 1/100 v. toistuvuus, 30min kes-
to) olivat 3,5 m3/s. Merivesitulvatilanteessa suurimmat virtaamat olivat kanaalivaihtoehdossa 3,9
m3/s ja putkivaihtoehdossa 4,3 m3/s. Teoreettiseksi maksimivirtaamaksi, jossa tarkasteltiin kuin-
ka paljon kaikki putket ja maanpäälliset virtausreitit suurimmillaan voivat johtaa vettä kehä I:n
alitukselle, saatiin noin 5 m3/s.

7.2 Hulevesien kiinteistökohtainen hallinta

Maarinsolmun asemakaavan määräysten mukaan vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulee huleve-
siä viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden
tulee olla 0,5 m3 jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -
altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee
suunnitella hallittu ylivuoto.

Viivytystilavuus 0,5 m3 / 100 m3 vastaa 5 mm sadekertymää. Etelä-Suomessa kesäsadepäivänä
sataa keskimäärin noin 4 mm. Rankkasateet kuitenkin nostavat keskiarvoa, ja suuri osa sadepäi-
vien vuorokausisademäärästä jää selvästi keskiarvon alapuolelle. Todennäköisyys sille, että sade-
tapahtuman sadesumma on yli 5 mm, on alle 10 %, eli alle 1/10 sadetapahtumasta. Rankkasa-
teet ja taajamatulvat (RATU), 2008).

Hoas Maarinsolmun korttelisuunnitelmassa päällystettyä pintaa on esitetty noin 5000 m2. Mitoi-
tuksella 0,5 m3 / 100 päällystettyä m2 kiinteistöllä tulee siis viivyttää hulevesiä vähintään 25 m3.
Pinta-alaltaan tämä tarkoittaa noin 80 m2 aluetta, kun viivytysrakenteen keskimääräinen ve-
sisyvyys on 0,3 m. Korttelisuunnitelmassa hulevesipainanteelle on esitetty pinta-alaa noin 100
m2. 25 m3 tilavuuden tyhjentyminen 12 tunnissa tarkoittaa keskimäärin 0,6 L/s. Purkuputken ko-
ko olisi tällöin luokkaa 2,5 – 3,0 cm.

7.3 Vaihe 1

Hulevesien hallintasuunnitelmassa on esitetty hulevesien hallinnan ratkaisut lopullisessa tilan-
teessa. On kuitenkin todennäköistä, että kortteli Hoas Maarinsolmu ja Maarinsolmun eritasoliit-
tymä toteutetaan eri vaiheissa, joten työssä tarkasteltiin myös tulvareitin toteutuksen vaiheista-
mista. Korttelin toteutuessa ennen eritasoliittymää poistuvat korttelin kohdalla sijaitsevat nykyi-
set avouomat, jolloin hulevesille tulee toteuttaa näiltä osin korvaavat reitit.

Vaiheen 1 toteutukselle esitettiin kaksi vaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa toteutetaan Ho-
pealehdon puistoalueen hulevesipainanne ja siirretään Kalevalantien eteläpuolen hulevedet kadun
pohjoispuolelle. Vaihtoehdossa 1 korttelin johtorasitealueelle toteutetaan lopullisen vaiheen joh-
tamisratkaisut, jossa hulevedet ohjataan Kalevalantien ali pohjoispuolelle nykyiseen Kehä I:n
länsipuolella sijaitsevaan avouomaan. Vaihtoehdossa 2 hulevedet ohjataan Hopealehdon painan-
teesta nykyiseen Kehä I:n varren avouomaan, josta hulevedet ohjautuvat nykyisiä reittejä pitkin
Kalevalantien pohjoispuolelle. Vaihtoehdossa 1 aiheutuu mittavampia rakennustöitä Kalevalan-
tielle. Vaihtoehdossa 2 aiheutuu haittaa korttelille, sillä rakenne on myöhemmin toteutettava jo
silloin rakennetun pysäköintialueen alle. Molemmissa vaihtoehdoissa joudutaan toteuttamaan
jonkin verran väliaikaisia johtamisjärjestelyjä, jotka on purettava myöhemmin.

Otteet vaiheen 1 suunnitelmakartoista on esitetty kuvissa 7.3 ja 7.4.
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Kuva 7.3: Vaihe1 VE1 johtamisjärjestelyt

Kuva 7.4: Vaihe1 VE2 johtamisjärjestelyt
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7.4 Vaikutusten arviointi

7.4.1 Vaihtoehtojen kustannukset

VE1 (Betonitulvatunneli) 9,6 M€
VE2 (putkivaihtoehto) 10,9 M€
Vaihe 1 VE1 3,8 M€
Vaihe 1 VE2 1,5 M€

Viivytysaltaan kustannuksiksi on arvioitu noin 300 000 €.

7.5 Toimenpidesuositus

Vertailluista vaihtoehdoista suositellaan betonitulvatunnelia, sillä se on kustannuksiltaan halvem-
pi, vaatii pienemmän tilavarauksen kuin putkivaihtoehto ja toimii mallinnuksen mukaan tulvati-
lanteessa hieman paremmin.

Mikäli Hoas Maarinsolmun kortteli toteutetaan ennen Maarinsolmun eritasoliittymää, suositellaan
tulvatunnelin rakentamista korttelin johtorasitealueelle jo samassa yhteydessä. Tämä kuitenkin
edellyttää, että eritasoliittymän suunnittelu on edennyt riittävälle tarkkuudelle, jotta suunnitelmat
voidaan ottaa huomioon kanaalin toteutuksessa.


