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1. JOHDANTO 

Hankkeessa laadittiin hulevesisuunnitelma asemakaavamuutosta varten Espoon Otaniemeen Puu-

miehenkujalle nk. K-kortteliin. Suunnitelmassa tarkasteltiin hulevesien hallinnan toimenpiteitä 

korttelialueella. Työssä laskettiin rakentamisen vaikutuksen hulevesien määrään ja esitettiin koh-

teelle soveltuvimmat hallintatoimenpiteet. Hulevesien hallinnan tavoitteena on säilyttää tontin 

purkuvirtaama luonnontilaista vastaavalla tasolla myös rakennetussa tilanteessa.  

 

Suunnitelman ovat laatineet DI, LuK Roy Snellman sekä DI Salla Hostikka Ramboll Finland 

Oy:stä. Työn tilaajana on toiminut Jarmo Wilander Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:stä. 

 

2. SUUNNITTELUKOHDE 

Kohde sijaitsee Espoon Otaniemessä osoitteessa Puumiehenkuja 3. 

 

K-kortteli rajautuu Otakaareen, Puumiehenkujaan, Konemiehentiehen ja Sähkömiehentiehen 

(Kuva 1). Korttelin rakennukset ovat enimmäkseen Aalto-yliopistolle kuuluvia. Alueelle ollaan 

suunnittelemassa mm. rakennusten laajentamista. Alue on pinnanmuodoiltaan melko tasainen.  

 

Kortteli on kooltaan noin 4,4 hehtaaria. Hulevedet purkavat korttelista nykytilanteessa Puumie-

henkujalla ja Sähkömiehentiellä sijaitseviin kolmeen hulevesiviemäreihin, jotka purkavat Laaja-

lahteen kolmesta kohtaa.  

 

 

Kuva 1. K-korttelin sijainti. 
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Hulevesien määrä tulee täydennysrakentamisen myötä kasvamaan läpäisemättömien pintojen 

lisääntyessä. Korttelin läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa yhteensä noin 2800 m2. Huomat-

tava määrä tontin pinta-alasta on liikenne- ja pysäköintialuetta, joilta kertyy hulevesiin haitta-

aineita kuten metalleja, öljyjä, rasvoja sekä kiintoaineista.  

 

 

 

Kuva 2.Korttelisuunnitelma. (Lähde: Playa Arkkitehdit Oy, 25.5.2021) 

 

Suunnittelualueen lähiympäristössä on käynnissä ja suunnitteilla useita rakennushankkeita, mm. 

vesihuollon saneerausta. Tämän vuoksi hulevesien purkupaikat ja johtamisreitit saattavat jonkin 

verran muuttua lähiaikoina. 

 

2.1 Luonto- ja kulttuuriarvot 

Laajalahden lintuvesi kuuluu Natura2000 erityisiin suojelualueisiin (SPA). Laajalahti on linnustol-

taan kansainvälisesti arvokas, matala, avara ja ruovikkoinen merenlahti. Alue muodostaa hyvän 

ekologisen kokonaisuuden merenlahden ja sen rannan biotooppeja ja se on tärkeä linnuston tut-

kimukselle. 
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2.2 Maaperä 

Alueen maaperä on suurilta osin huonosti vettä läpäisevää savea. K-korttelista noin puolet on 

hiekkamoreenia.  

 

 

Kuva 3. Maaperäkartta suunnittelualueilta (Lähde: GTK) 

  

Savi 

 

Hiekkamoreeni 

 

Ka 

 

Ka 
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3. MITOITUS- JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 

3.1 Mitoitusvirtaamat ja viivytystarve 

K-kortteliin esitetään erityisesti hulevesien laadullista käsittelyä. Korttelin pinta-alasta merkittävä 

osa on liikenne- ja pysäköintialuetta, joiden hulevesissä on liikenteen mukana kertyviä haitta-ai-

neita kuten metalleja, öljyjä ja rasvoja, PAH-yhdisteitä, tiesuoloja sekä kiintoainesta. Suuri osa 

hulevesien haitta-aineista on (suolaa lukuun ottamatta) sitoutuneina kiintoaineshiukkasiin.  

 

Vastaanottava vesistö, Laajalahti, on luontoarvoiltaan merkittävä ja se kuuluu Natura2000 erityi-

siin suojelukohteisiin. Hulevesien laadullisella käsittelyllä K-korttelissa edistetään Laajalahden 

suojelua. Kortteli sijaitsee lähellä merta, joka vähentää tarvetta hulevesien määrälliselle hallin-

nalle (viivytys).  

 

Katolta virtaavia hulevesiä voidaan pitää laadultaan puhtaana. Ne voidaan johtaa ilman esikäsit-

telyä hulevesiviemäriverkostoon ja edelleen Laajalahteen. 

 

Rakenteet mitoitettiin kerran vuodessa toistuvalle rankkasadetilanteelle. 

Taulukko 1. Mitoitussade, laadullinen hallinta. 

Toistuvuus  Kesto [min] Intensiteetti 

[l/s/ha] 

1/1 15 94 

   

 

 

4. HULEVESIEN HALLINTAMENETELMÄT 

4.1 Suodatuskaivo 

K-korttelin tapahtuma-aukion hulevesien laadulliseksi hallinnaksi esitetään maanalaista putki- ja 

suotokaivorakennetta. Maanalaiseen rakenteeseen päädyttiin, koska tapahtuma-aukion käyttö-

tarkoitukseen ei tilan puutteen vuoksi saada sovitettua kasvillisuuspeitteisiä hulevesien laatua kä-

sitteleviä rakenteita.  

 

Rakenne koostuu hiekanerotuskaivosta, viivytyssäiliöstä (nk. ylisuuri hulevesiviemäri) sekä suo-

datuskaivosta. Hiekanerotuskaivolla erotetaan aukion hulevesistä suurimmat kiintoaineshiukkaset 

ja ehkäistään suodatusmateriaalin tukkeutumista. Viivytyssäiliö mitoitetaan kappaleen 3 perus-

teiden mukaisesti siten, että rakenteen kapasiteetti riittää käsittelemään kerran 1 vuodessa tois-

tuvat ja sitä pienemmät rankkasateet.  

 

Biosuodatuskaivon halkaisija on mahdollisimman suuri (esim. kaksi metriä), jotta huleveden suo-

tautumispinta-ala saadaan mahdollisimman suureksi. Suodatuskaivon pohjalle rakennetaan vettä 

suodattavat rakennekerrokset:  

 

- 150 mm sepeliä 

- 300 mm suodatusmateriaalia (esim. Leca-sora tai biohiilisepeliseos) 

- suodatinkangas 

- 200 mm sepeliä 

 

Kaivon pohjalle lisätään halkaisijaltaan 160 mm salaoja, joka kuivattaa rakenteen ja johtaa puh-

distetut hulevedet edelleen hulevesiviemäriverkostoon. Kaivoon rakennetaan suurempia virtaa-

mia varten ylivuoto, jonka vesijuoksu asetetaan viivytyssäiliön laen kanssa samaan korkoon. Yli-

vuoto estää rakenteen tulvimisen intensiteetiltään mitoitussadetta suuremmilla sateilla sekä ti-

lanteessa, jossa suodatusmateriaali on tukkeutunut. Suodatusmateriaalin eroosiota ehkäistään 

suodatinkankaalla, joka sijoitetaan suodatusmateriaalin ja alapuolisen salaojakerroksen väliin. 

 

Kaivo varustetaan huollon kannalta käytännöllisellä huoltoluukulla. 
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Kuva 4. Periaateleikkaus viivyttävästä putkesta ja suodatuskaivosta. 

 

4.2 Biosuodatus 

Korttelin ja Konemiehentien viereisen pysäköintialueiden hulevesien käsittelyyn ehdotamme bio-

suodatusratkaisua. Biosuodatuksen tavoitteena on parantaa korttelista poistuvan hulevesien laa-

tua ennen niiden johtamista Laajalahteen. Hulevedet suodatetaan suodatinkerrosten läpi maape-

rään. Mikäli maaperä ei salli imeytystä (pilaantuneet maat, heikko veden läpäisevyys) voidaan 

rakenne kuivattaa salaojiin. Rakenteessa tulee olla ylivuoto, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi 

kupukansikaivolla. Alueen maaperäkartan perusteella korttelin maaperä ei sovellu imeytykseen 

huonon vedenläpäisevyyden (savi) vuoksi.  

 

Biosuodatusalueet on mitoitettu sillä perusteella, että osa pysäköintialueen päällysteistä on puoli-

läpäisevää, ks. seuraava kappale. Biosuodatusrakenteiden sijainnit on esitetty asemapiirustuk-

sessa. 

 

 

Kuva 5. Esimerkkileikkaus biosuodatuksesta. 
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4.3 Öljynerotuskaivot 

Pysäköintialueelta (p) ja pysäköintilaitokselta (LPA) vedet johdetaan hulevesijärjestelmään öl-

jynerotuskaivojen kautta.  

4.4 Läpäisevä päällyste 

Konemiehentien viereiselle pysäköintialueelle suosittelemme läpäisevää tai puoliläpäisevää pääl-

lystettä, kuten nurmikiveystä tai läpäisevää asfalttia, joilla voidaan edesauttaa veden imeyty-

mistä maaperään ja siten ehkäistä hulevesien muodostumista. Parhaimmassa tapauksessa myös 

ympäröivältä alueelta voidaan johtaa vesiä imeytymään läpäisevään päällysteeseen.  

 

Rakenteilla voidaan pidättää usein toistuvia (eli intensiteetiltään pienempiä) sadetapahtumia ja 

ehkäistä hulevesien sisältämien epäpuhtauksien johtumista. Samalla hulevesien hallintarakentei-

den mitoitustilavuutta voidaan pienentää, koska puoliläpäisevältä alueelta syntyvät hulevesivir-

taamat ovat pienempiä kuin ”tavalliselta” asfaltilta. 

 

Päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta ja sen alapuolisista karkeasta kiviainek-

sesta tehdyistä rakennekerroksista (Kuva 6). Pintakerroksen läpäisevä hulevesi varastoituu kar-

kean kiviaineksen huokostilaan, josta se imeytyy maaperään tai johdetaan eteenpäin salaojilla. 

Päällysteen alla olevat maakerrokset kuitenkin vaihtelevat sen mukaan, millainen kantavuus 

maaperältä kohteessa vaaditaan ja halutaanko vesien laatua parantaa jollain materiaalilla. 

 

 

Kuva 6. Havainnekuva läpäisevästä päällysteestä. Maakerrokset 3-4 ovat kantavia ja vettä johtavia ki-

viaineskerroksia ja kerroksessa 4 voidaan soveltaa esim. veden laatua käsittelevää materiaalia. 

 

4.5 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

Suunnittelualueen hulevesikuormitus on suurimmillaan rakentamisen aikana. Myös rakentamisen 

aikana hulevedet tulee viivyttää ennen purkuviemäriin johtamista. Ennakkoon rakennettavia py-

syviä hulevesijärjestelmiä voidaan hyödyntää soveltuvin osin rakennustöiden aikana.  

 

On huomattava, että pysyvän järjestelmän kunnossapitoon (mm. kertyneen lietteen tyhjennys) 

tulee kiinnittää huomiota rakentamisen aikana ja sen jälkeen, koska työnaikainen korkea kiintoai-

nekuormitus tukkii usein hallintarakenteet varsinkin runsassateisina aikoina.  
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4.6 Tulvareitit 

Tulvatilanteessa hulevesiviemäreiden kapasiteetti ei riitä ja tulvavesi virtaa maanpintaa pitkin. 

Pinnantasauksilla on varmistettava, että tulvatilanteessa maasto viettää poispäin rakennuksista. 

Vesi virtaa suunnittelualueelta tulvatilanteessa kohti Puumiehenkujaa ja Konemiehentietä.  

 

Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2018 laatiman alustavan hulevesitulvakartan tuloksien pe-

rusteella vesi ei lammikoidu suunnittelualueelle (Kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Alustava hulevesitulvakartta kerran 100 vuodessa toistuvalla rankkasateella. Kuvassa tulvareitit 

punaisella. (c) Suomen ympäristökeskus 
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5. YHTEENVETO 

5.1 Lähtökohdat 

Suunnitelmassa on laadittu Espoon Otaniemessä sijaitsevalle nk. K-korttelille asemakaavamuu-

tosta varten hulevesisuunnitelma. Alueen hulevedet purkavat Laajalahteen kolmella eri huleve-

siviemärillä. Laajalahti on biodiversiteetiltään rikas Natura 2000 suojelualue, jonka suojelemiseksi 

hulevesien laadullinen hallinta on suunnittelualueella ensisijaisen tärkeää. Työssä esitettiin sovel-

tuvimmat hallintatoimenpiteet hulevesien laadun parantamiseksi. 

5.2 Maankäytön muutokset 

Suunnittelualue on nykytilassaan pääosin rakennettua ja suuri osa pinta-alasta on pysäköinti- ja 

liikennöintialuetta. Asemakaavamuutos mahdollistaa kortteliin täydennysrakentamista, joka lisää 

hieman vettä läpäisemättömän pinnan määrää.  

5.3 Suunnitellut hallintatoimenpiteet ja suositukset 

Hulevesien laadulliseksi hallinnaksi esitetään kasvillisuuspeitteisiä, suodattavia biosuodatusalueita 

liikenne- ja pysäköintialueiden hulevesille. Lisäksi esitetään tapahtuma-aukion hulevesien käsitte-

lyä suodattavalla maanalaisella putki- ja kaivorakenteella. Rakenteet mitoitettiin kerran vuodessa 

toistuvalle rankkasateelle. Pysäköintialueelta (p) ja pysäköintilaitokselta (LPA) vedet johdetaan 

hulevesijärjestelmään öljynerotuskaivojen kautta.  

 

Alueelle ei esitetä erillistä viivytysvaatimusta, koska purkureitti mereen käsittää lyhyen matkan 

kapasiteetiltaan riittävissä hulevesiviemäreissä.  

 

Alueella ja sen lähiympäristössä on suunnitteilla lähitulevaisuudessa useita rakennushankkeita, 

mm. vesihuollon saneerausta. Tämän vuoksi hulevesisuunnitelmassa esitetyt hulevesien purku-

viemäreiden sijainnit ja koot saattavat lähiaikoina muuttua, mikä on suositeltavaa huomioida jat-

kosuunnittelussa.  

 

Korttelialueella sijaitsee nykyisiä sekä käytöstä poistettuja kiinteistön vesihuoltoverkostoa. Jatko-

suunnittelussa näiden sijainti ja vaikutus suunniteltavaan verkostoon on selvitettävä. 

5.4 Hulevesirakenteet tutkimuskäytössä 

Hulevesirakenteita voi tarvittaessa hyödyntää tutkimuskäytössä. Jatkosuunnittelussa hulevesira-

kenteiden sijoittelu, korkotasot ja tarkempien ratkaisujen valinta voivat olla kiinni tutkimustar-

peista. Sitä varten tulee olla yhteydessä Aalto-yliopiston vesitalouden ja hulevesien tutkimusryh-

mään. 




