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1. JOHDANTO 

Tässä työssä laadittiin kaavaa varten hulevesiselvitys Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle (HOAS). 

Selvityksessä tarkastellaan hulevesien hallinnan toimenpiteitä tontilla, johon on määrä rakentaa 

HOAS:in asuntoja. Työ sisältää tontin nykytilan tarkastelun, hulevesien hallintatarpeen arvioinnin 

ja toimenpide-ehdotukset sekä suositukset jatkosuunnitteluun. Tontin hulevesien hallinnan tavoit-

teena on suosia luontopohjaisia hulevesiratkaisuja mahdollisimman paljon ja säilyttää tontin pur-

kuvirtaama luonnontilaista vastaavalla tasolla myös rakennetussa tilanteessa. 

 

Suunnitelman ovat laatineet DI Maarit Leppänen sekä DI Anni Orkoneva Ramboll Finland Oy:stä. 

Työn tilaajana on Anneli Keränen HOAS:ilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työssä käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä on ETRS-GK25 N2000. 
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2. SUUNNITTELUKOHDE 

Kohde sijaitsee Kehä I:n ja Kalevalantien risteysalueen läheisyydessä Espoon Tapiolassa Maarin-

niityllä. Kuvassa 1 on esitetty suunnittelualue rajattuna punaisella. Etelässä alue rajautuu metsäi-

seen Hopealehdon puistoalueeseen ja pohjoisessa Kehä I:een ja Kalevalantiehen. 

 

Kaava-alue on toistaiseksi rakentamatonta metsää. Maarinniityssä kasvaa luonnontilaista kosteik-

kometsää pääpuulajinaan koivu ja raita ja alikasvoksena pajua. Alueella ei ole muinaismuisto- tai 

luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita tai kohteita. 

 

 

Kuva 1. Alue ilmakuvassa (Espoon kaupungin karttapalvelu, muokattu) 
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Suunnittelualue on topografialtaan tasaista. Alueen maasto viettää etelästä pohjoiseen ja maan-

pinnan korkeus vaihtelee pääsääntöisesti tasovälillä +2.2–1.3 m. 

 

Maaperä suunnittelualueella koostuu pääosin savesta. Näin ollen hulevesien imeyttäminen maa-

perään ei ole tontilla käytännössä mahdollista.  Kuvassa 2 on esitetty alueen maaperäkartta ja 

suunnittelualue on punaisen ympyrän sisällä. 

 

 

Kuva 2. Maaperäkartta (Espoon kaupunki) 
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2.1 Asemakaava 

Maarinsolmuun, Kalevalantien ja Kehä I:n kulmaukseen ollaan kaavoittamassa kortteli toimisto- 

ja asuinrakennuksille (ehdotus asemakaavaksi 221400). Kuvassa 3 on esitetty ehdotus kaavan 

221400 kaavakartaksi. Maarinniityn kaavamuutoksen myötä alueelle rakennetaan HOAS:in asun-

toja. Kehä I:n ja Kalevalantien risteykseen on kaavoitettu eritasoliittymä ja kehätien alle on esi-

tetty varaus Hagalundin tunnelille. Uusia asuinkortteleita on kaavoitettu Mimerkinkujan alueelle.  

 

 

Kuva 3. Ehdotus alueen asemakaavaksi 221400 (Espoon kaupunki) 
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3. HULEVEDET NYKYTILANTEESSA 

3.1 Maarinsolmun valuma-alue 

Suunnittelu alue kuuluu Maarinsolmun valuma-alueeseen, jonka koko on 190 ha ja ylettyy Tapio-

lan, Pohjois-Tapiolan ja Otaniemen alueille. Valuma-alue jakautuu pienempiin osavaluma-aluei-

siin A, B ja C, jotka on esitetty kuvassa 4. Suunnittelu alue sisältyy osa-alueeseen C ja alue on 

esitetty kuvassa punaisella ympyrällä. Vesien virtaussuunnat on esitetty kuvassa mustalla. Va-

luma-alueelta vedet lopulta kulkeutuvat koilliseen, Laajalahteen. Purkupaikka sijoittaa Laajalah-

den Natura-alueelle. (Ramboll 2020, Maarinsolmun hulevesimallinnukset ja esiselvitys).  

 

 

Kuva 4. Maarinsolmun valuma-alueet ja hydrologia 

 

Kaikilla osavaluma-alueilla verkosto on paikoittain kapasiteetiltaan pientä alueella muodostuviin 

hulevesivirtaamiin nähden. Osa uomista Maarinsolmun kaava-alueella ja Pohjankulman alueella 

sekä Maarinoja ovat paikoittain rehevöityneitä ja niiden kapasiteetti on siten pienentynyt. Erityi-

sesti koko valuma-alueen hulevesien purkupisteenä toimiva Maarinoja on paikoittain lähes um-

peen kasvanut. Se toimii pullonkaulana Maarinsolmun hulevesien johtamiselle Laajalahteen. 

(Ramboll 2020, Maarinsolmun hulevesimallinnukset ja esiselvitys).  

 

Maarinsolmun kaava-alueen halki kulkeutuvat alueella C muodostuvat hulevedet, sillä alue sijoit-

tuu valuma-alueen purkupisteen läheisyyteen. Kaava-alueen pohjoisreunassa kulkee rakennettu 

hulevesiviemäri DN 1000, joka purkaa ojaan kaava-alueella. Ojasta vedet kulkeutuvat Kalevalan-

tien ali ja siitä eteenpäin Kehä 1:n varressa avouomassa. Kaava-alueen halki kulkee myös etelä-

pohjoissuunnassa avouoma, joka purkaa alueen pohjoiseen ojaan. Avouomaan kerääntyy vesiä 

eteläiseltä alueelta. 
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3.2 Tontin nykyinen hulevesijärjestelmä 

Alueen halki virtaa Kalevalantien lännen suunnasta tuleva hulevesiuoma ja etelästä tuleva huleve-

siuoma. Nykyisiä uomia tulee siirtää/putkittaa tontin rakentuessa. Kuvassa 5 on esitetty suunnit-

telualue punaisella rajauksella ja alueen maanpinnan korkopisteitä. 

 

 
Kuva 5. Alueen maanpinnan korkeudet (Espoon kaupunki) 
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Kuvassa 6 on esitetty kaava-alueen nykytilan hulevesijärjestelmä; hulevesiviemärit on esitetty 

vihreällä ja uomat sinisellä värillä. 

 

 

Kuva 6. Havainnekuva Maarinsolmun ja kaava-alueen nykytilan hulevesijärjestelmästä 

3.3 Hulevesien muodostuminen luonnontilassa 

HOAS:in tontin kaava-alue on kooltaan noin 6 000 m2. Luonnontilassa alueella mitoitustilan-

teessa, kun valuntakertoimena voidaan pitää 0,1, kertyy noin 6 m3 hulevesiä ja luonnontilainen 

virtaama on 10 l/s. Mitoitussateena on käytetty Espoon kaupungin hulevesiohjelmassa (2020) 

esitettyä rankkasadetta 167 l/s/ha, jonka kesto on 10 min. 

3.4 Meritulva 

Suunnittelukohde on merivesitulvan riskialuetta, sillä tontin maanpinnan korot ovat alavia ta-

sovälillä +2.2–1.3 m. Merivesi pääsee vaikuttamaan suunnittelualueelle nykyisiä ojia ja putkiver-

kostoja pitkin. Kuvassa 7 on esitetty vuotuisen merivesitulvahuippujen keskiarvon (tasolla +1,2 

m) levinneisyys. HOAS:in kaava-alue on punaisen ympyrän kohdalla. Suunniteltavan tontin lähei-

syydessä tulvimista aiheuttavat nykyiset avouomat Kehä I:n varrella, joiden kapasiteetti on mo-

nin paikoin rajoittunut.  
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Kuva 7. Vuotuisen merivesitulvan laajuus. 

 

Kuvassa 8 on esitetty nykytilassa esiintyvän hetkellisen merivesitulvan +1.9 m levinneisyysalue 

(toistuvuus 1/100 v.). Tulevaisuudessa meriveden pinnan oletetaan kohoavan ilmastonmuutoksen 

myötä. Ennustettu meriveden hetkellinen maksimi v. 2100 olisi +2.8 m (toistuvuus 1/250v.).  

HOAS:in kaava-alue on punaisen ympyrän kohdalla. 

 

 

Kuva 8. Kerran 100 vuodessa esiintyvän merivesitulvan laajuus. Ilmastonmuutos huomioiden tulvan laa-
juus olisi vieläkin suurempi.  
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4. HULEVEDET RAKENTAMISEN JÄLKEEN 

4.1 Suunnittelualueen ulkopuolisten vesien hallinta 

Kaavamuutoksen myötä Maarinniityn alueelle rakennetaan HOAS:in asuntoja osin nykyisten hule-

vesiuomien paikalle. Hulevedet on johdettava rakentamisen jälkeen Maarinniityllä uudelle reitille. 

Alueelle kaavoitettujen asuntojen eteläpuolelle on suunniteltu tulvaniitty, joka toimii vesiä johta-

vana ja viivyttävänä rakenteena. Tulvaniityltä vedet on suunniteltu ohjattavan hulevesiviemä-

reillä Kalevalantien ali. Suunnitelmassa on varauduttu johtamaan vedet kahdella hulevesiviemä-

rillä DN1200. Hulevesiviemärit sijoittuvat kaava-alueelle, joten niistä muodostuu rasitetontille. 

 

Suunnittelualueen pohjoisreunan ojat on suunniteltu poistettavan käytöstä, niin että jatkossa ra-

kennuttu hulevesiviemäri DN 1000 ei purkaisi ojaan vaan viemäri jatkaisi Kalevantien ali ja yhdis-

tyisi tulvaniityltä tuleviin hulevesiviemäreihin DN 1200. 

 

Raportissa ”Maarinsolmun hulevesimallinnukset ja esiselvitys” (Ramboll 2020) todetaan, että  

Maarinsolmun alueen hulevesi- ja tulvasuojeluratkaisujen toteuttaminen edellyttää Kalevalantien 

ja muiden nykyisten alueiden pinnantasauksen tarkistamista, jotta uudet hulevesilinjat on mah-

dollista toteuttaa. Suunniteltujen hulevesiratkaisujen korkomaailma on jatkossa tarkennettava ja 

varmistettava ratkaisujen tekninen toteutettavuus.  

 

Kuvassa 9 on esitetty suunnitellut hulevesijärjestelyt suunnittelualueen ympäristössä. Kuvassa 

näkyy suunniteltu tulvaniitty kaava-alueen eteläpuolella, suunnitellut hulevesiviemärit ja käytöstä 

poistettavat nykyiset ojat. Suunnitellut järjestelyt on esitetty myös liitteessä 1. 

 

 

Kuva 9. Suunnittelut hulevesijärjestelmät kaava-alueen ympäristössä (Ramboll 2020) 
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4.2 Hulevesien hallinnan suunnittelun lähtökohdat 

Espoon kaupungin hulevesiohjelman mukaan kaupungin hulevesien hallinnan tavoitteet voidaan 

jakaa kahteen päätavoitteeseen: niiden määrällinen ja laadullinen hallinta. Hulevesien määrällisellä 

hallinnalla pyritään siihen, ettei valuma-alueen alajuoksulla pääsisi muodostumaan hallitsematto-

mia hulevesitulvia. Jos hulevedet voidaan imeyttää niiden syntypaikalla maaperään, se mahdollista 

luonnollisen pohjaveden muodostumisen ja uomien alivirtaamien säilymisen. Hulevesien laadulli-

sen hallinnan tärkeimpänä tavoitteena on hulevesiin kohdistuvien laatuhaittojen ennaltaehkäisy. 

Hulevesien paikallisella hallinnalla voidaan parantaa hulevesien laatua ennen vesistöön johtamista. 

 

Hulevesien hallinnan ensisijaisena tavoitteena on hulevesien muodostumisen ehkäisy, jolloin voi-

daan parhaiten estää hulevesistä aiheutuvia haittoja. Hulevesien muodostumista voidaan vähentää 

jättämällä mahdollisuuksien mukana olemassa oleva kasvillisuutta ja suosimalla vettä läpäiseviä 

pintoja.  

 

Jos hulevesien syntyä ei voida estää, on tarkoitus, että hulevedet käsitellään niiden syntypaikoil-

laan. Hulevettä tulee ensisijaisesti hyödyntää kasteluun tai muuhun käyttöön tai imeyttää maape-

rään tonteilla. Mikä maaperä ei mahdollista imeyttämistä, täytyy hulevesiä viivyttää ja virtaamaa 

pienentää ennen niiden poisjohtamista.  

4.3 Hulevesien hallinnan mitoitus 

Hulevesien hallinnan tarve kaava-alueella on arvioitu Espoon kaupungin hulevesiohjelman (2020) 

mitoitusperusteen mukaan: jokaista 100 m²:n läpäisemätöntä pintaa kohden on viivytystilavuus 

1m³. Läpäisemättömän pinnan määrän arviossa on käytetty hulevesiohjelmassa esitettyjä valu-

makertoimia eri pinnoilla. 

4.4 Maankäytön muutos ja viivytystarve 

Suunnitellun rakentamisen myötä kaava-alueen vettä läpäisemättömän pinnan määrä lisääntyy, 
mikä lisää tontilla muodostuvien huleveden määrää. Alueella hulevesiä muodostuu katoilta ja 
muilta piha-alueen läpäisemättömiltä pinnoilta. Rakennetussa tilanteessa hankkeen alueella on 
noin 1 130 m2 kattopinta-alaa, asfaltoitua tai muuten päällystettyä pintaa noin 2 560 m2 ja viher-
aluetta ja viherkattoa noin 2 270 m2. Pinta-ala-arviot perustuvat 3.5.2022 pihasuunnitelmaan 

(Ramboll 2022) ja ne tulevat tarkentumaan jatkosuunnittelussa. 
 

 

Kuva 10. Kaava-alueen tuleva maankäyttö (Pihasuunnitelma 3.5.2022, Ramboll) 
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Rakentamisen jälkeen kaava-alueelta sallitaan poistuvan luonnontilaista vastaava virtaama, joka 

on 10 l/s. Rakentamisen myötä kaava-alueella muodostuu hulevesiä 30 m3.Tämä määrä tulee vii-

vyttää tontilla ennen vesien johtamista hallitusti pois tontilta. Taulukossa 1 on esitetty eri pinnoilla 

muodostuvien hulevesien määrät ja pintojen valuntakertoimet.  

Taulukko 1. Tontin hulevesilaskelma 

Maankäyttö  pinta-ala  valumakerroin Virtaama Vesimäärä 

  (m2) 
 

Q (l/s) V (m3) 

Luonnontilainen 5963 0,1 10 6 

Rakennettu tilanne         

Katto 1132 0,9 17 10 

Asfaltti 1539 0,8 21 12 

Turvasora, kivituhka 730 0,4 5 3 

Betonikiveys 290 0,7 3 2 

Viherkatto 88 0,6 1 0,5 

Viheralueet 2184 0,1 4 2 

YHTEENSÄ 5963 0,5 50 30 
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4.5 Hulevesien hallinnan menetelmiä 

Hulevesien muodostumista tulisi ensisijaisesti ehkäistä säästämällä nykyistä kasvillisuutta siellä, 

missä se on mahdollista ja suosia läpäiseviä pintoja. Piha-alueiden toteutuksessa tulisi suosia 

runsasta kasvillisuutta.  

 

Viitesuunnitelmassa (kuva 10) on esitetty viherkattoa rakennusten väliin jäävälle lipalle. Viherka-

tot voidaan toteuttaa maksaruohopintaisina tai rehevämpinä niittymäisinä kattoina. Viherkaton 

käyttö pienentä katoilla muodostuvien hulevesien määrää. Kuvassa 11 on esimerkki kuva helppo-

hoitoisesta maksaruohoviherkatosta. 

 

 

Kuva 11. Esimerkki helppohoitoisesta maksaruohoviherkatosta. Kuva Envire Oy. 

 

Hulevesiä voidaan viivyttää kasvillisuuspäällysteissä painanteessa, jossa tapahtuu viivytyksen li-

säksi kiintoaineksen laskeutumista painanteen pohjalle. Maaperäolosuhteiden sallimissa rajoissa 

tapahtuu myös hulevesien imeytymistä ja suodatusrakenteita voidaan toteuttaa painanteen poh-

jakerroksiin. Kaava-alueella maaperä on savea, joten maaperän luonnollinen vedenläpäisykyky 

on heikko. Vesi poistuu painanteesta ylivuotoviemärin kautta.  

 

Kaava-alueelle hulevesipainannanteille on varattu tilaa viheralueilla rakennuksen luoteispuolelle 

ja tontin kaakkoisreunalle. Liitteessä 1 on esitetty hulevesipainanteiden sijainnit. Painanteissa 

voidaan viivyttää pihan viheralueilla syntyviä vesiä ja pohjoisessa painanteessa mahdollisesti 

myös kattovesiä. Jatkossa täytyy tutkia mahdollisuutta, onko kaakkoisreunan painanteesta viivy-

tettyjä vesiä johdettavissa Hopealehdon suunnitellulle tulvaniitylle tai niityltä lähtevään suunnitel-

tuun hulevesiviemäriin.  

 

Kaava-alueella hulevesiä tulee viivyttää 30 m3. Hulevedet, joita ei voida käsitellä maanpäällisissä 

hulevesirakenteissa, täytyy viivyttää maanalaisissa viivytysrakenteissa kuten hulevesikaseteissa 

tai viivytysputkissa. Liitteessä 1 on esitetty tilavaraus maanalaisille viivytysrakenteille itäisen tont-

tiliittymän kohdalle ja parkkipaikan alle. 

 

Viivytysrakenteesta lähtevää purkuvirtaamaa tulee säätää mahdollisuuksien mukaan luonnontilaa 

vastaavaksi kuristamalla virtaamaa esim. pienen purkuputken avulla. Mikäli purkuputken koko yk-

sinään ei riitä säätämään virtaamaa riittävästi, tulee selvittää mahdollisuudet johtaa virtaama vir-

taaman säätökaivon läpi.  
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Kuva 12. Esimerkki sadepuutarhasta Helsingin Kuninkaantammesta.  

4.6 Laadullinen hallinta 

Suunniteltavan HOAS:n tontin hulevesien hallinnan ratkaisuissa on huomioitu myös hulevesien 

laadun hallinnan edistäminen. Puhtaiksi tulkittavia kattovesiä tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mu-

kaan ohjaamaan hulevesipainanteisiin/sadepuutarhoihin joko pintavaluntana tai putkijärjestelyin 

maan alla.   

 

Tontilla sijaitsee myös laajahko parkkialue ja ajoyhteys, joilta muodostuvat hulevedet ovat likai-

sempia sisältäen mm. öljyjä, metalleja, PAH- ja VOC-yhdisteitä, kiintoainesta. Jatkosuunnitte-

lussa on tarkistettava mahdollisuus ohjata parkkialueen vesiä kasvillisuudelle. Tämän selvityksen 

aikana on päädytty esittämään parkkialueen vesien viivytystä maanalla.  

4.7 Varautuminen merivesitulvaan 

Varautuminen merivesitulvaan edellyttää, että tontin tasaus nostetaan meriveden ennustetun 

nousun kannalta turvallisen rakentamiskorkeuden yläpuolelle, vähintään tasoon +3.1 m. Alin 

suositeltava rakentamiskorkeus Espoossa ilman aaltoiluvaraa on +2,80. Rakennuksen suunniteltu 

lattiakorko on suunniteltu tasoon +3.7 m. Korkotaso on sovittu yhdessä arkkitehdin sekä piha- ja 

tasaussuunnittelijoiden kanssa. Korkotasossa on huomioitu annetut suositukset ja alueen omi-

naispiirteet. 

4.8 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

Rakennustyömaa-aikaisiin vesiin päätyy kiintoaineita, ravinteita ja muita haitallisia aineita maan 

pinnalta, työkoneista ja erilaisten työmenetelmien seurauksena usein moninkertaisia määriä ver-

rattuna lopputilanteessa rakennetuilta alueilta purkautuvan huleveden laatuun. Juuri valmistunei-

den alueiden kuormituksen voi odottaa olevan myös reilusti korkeampi kuin vanhempien aluei-

den, koska kasvillisuutta on poistettu ja alueen maaperää on juuri muokattu. 

 

Kaava-alueen työmaavedet päätyvät lopulta Laajalahden Natura-alueelle, joten alueella on kiinni-

tettävä erityistä huomiota rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan ja rakentamisen aikana 
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syntyvien hulevesien käsittely tulee suunnitella ja toteuttaa hyvissä ajoin ennen työmaan aloi-

tusta. Suunnitelma rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta tulee hyväksyttää rakennutta-

jalla ennen töiden aloittamista. Vesistöön johdettavan työmaaveden laadun tulee vastata tai olla 

puhtaampaa kuin purkuvesistön laatu. Kaava-alueen työmaavesien käsittelyssä tulee huomioi-

tava ravinteiden ja kiintoaineksen poisto. 

 

Tehokkain tapa ehkäistä korkeakuormitteisen työmaaveden muodostumista on edetä työmaalla 

vaiheittain nykyistä kasvillisuutta mahdollisimman pitkään säästäen. Ennakkoon rakennettavia 

pysyviä hulevesijärjestelmiä (esim. suunnitellut hulevesipainanteet) voidaan hyödyntää soveltu-

vin osin rakennustöiden aikana. On huomattava, että pysyvän järjestelmän puhdistus (kertyneen 

lietteen tyhjennys) tulee varmistaa rakentamisen jälkeen, koska työnaikainen korkea kiintoaine-

kuormitus tukkii usein hallintarakenteet varsinkin runsassateisina aikoina.  

 

Väliaikaiset rakennustyömaan hulevesirakenteet syytä pitää mahdollisimman yksinkertaisina. 

Kiintoaineen laskeuttaminen voi tapahtua erillisessä laskeutusaltaassa tai siirrettävässä kontissa. 

Käsittelyä voidaan tehostaa esimerkiksi karkeasta kiviaineksesta toteutettujen suotopatojen 

avulla. Rakennustyön alkuvaiheessa tulisi hulevesien käsittelyrakenteet sijoittaa sellaisille alu-

eille, joilla ei jouduta liikkumaan. Luontainen vettä keräävä kasvillinen allas, painanne tai hitaasti 

virtaava oja pidättää kiintoainetta ja ravinteita kasvillisuuteen. 

 

Työmaavesille, jotka johdetaan vesistöön, ojaan tai maaperään on asetettu ohjeelliset raja-arvot 

Kiintoaine < 300 mg/l 

pH 6..9 

Lämpötila < 25 astetta 

Öljyt < 5 mg/l 

 

Poistettavan veden laatu selvitetään tarvittaessa näytteenotoin ja laboratorioanalyysein. 
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Hulevesiselvitys 

5. YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 

Tässä työssä laadittiin kaavaa varten Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle hulevesiselvitys. Selvi-

tyksessä tarkastellaan hulevesien hallinnan toimenpiteitä alueella, johon on määrä rakentaa asun-

toja. Suunnittelualue on kooltaan noin 0,6 hehtaaria. Nykytilassa tontti on rakentamatonta metsä-

maata. Suurilta osin alueella vedet nykyisin kulkeutuvat maanpintaa pitkin etelästä pohjoiseen.  

 

Kaava-alueelle kulkeutuu hulevesiä avouomissa alueen ulkopuolelta. Alueen ulkopuoliset vedet tu-

lee hallita alueen ulkopuolella. Kaava-alueen eteläpuolelle on suunniteltu tulvaniitty, josta vedet 

johdetaan hulevesiviemärissä suunnittelualueen halki. Tontille muodostetaan putkirasite. Kaava-

alueen pohjoisreunan oja poistetaan käytöstä. Jatkossa rakennettu hulevesiviemäri ei voi purkaa 

poistettavaan ojaan. 

 

Sallittu tontilta poistuva hulevesivirtaama arvioidaan käyttäen tontin luonnontilaisia valuntakertoi-

mia ja rankkasadetta 167 l/(s·ha). Rakennetussa tilanteessa tontilta saa poistua tätä vastaava 

hulevesivirtaama, joka on 10 l/s. 

 

Viitesuunnitelmassa tulevaa päällystettyä pintaa on esitetty tontille yhteensä noin 3 690 m2. Kat-

topinta-alaa siitä on noin 1 130 m2 ja muuta päällystettyä pintaa noin 2560 m2. Viheraluetta ja 

viherkattoja on noin 2 270 m2.Hulevesien hallinnan tarve kaava-alueella on arvioitu Espoon kau-

pungin hulevesiohjelman (2020) mitoitusperusteen mukaan: jokaista 100 m²:n läpäisemätöntä 

pintaa kohden on viivytystilavuus 1 m³. Läpäisemättömän pinnan määrän arviossa on käytetty 

hulevesiohjelmassa esitettyjä valumakertoimia eri pinnoilla. Kaava-alueen hulevesien viivytys-

tarve on vähintään 30 m3. 

 

Hulevesien hallintamenetelmiksi esitetään:  

- Suositaan viherkattoja ja vettä läpäiseviä pintoja, jotta voidaan ehkäistä hulevesien muo-

dostumista. 

- Hulevedet viivytetään ensisijaisesti maanpäällä esim. viherpainanteissa tai sadepuutar-

hoissa. 

- Hulevedet, joita ei voida käsitellä maanpäällisissä hulevesirakenteissa, täytyy viivyttää 

maanalaisissa viivytysrakenteissa kuten hulevesisäiliöissä ja viivytysputkissa.  

- Ennen verkostoon johtamista virtaama tontilta kuristetaan mahdollisuuksien mukaan luon-

nontilaista vastaavaksi (10 l/s). 

- Jatkossa tutkittava mahdillisuutta johtaa puhtaita kattovesiä suoraan hulevesipainanteiden 

kasvillisuudelle. 

 

Jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita 

 

- Hallittavien vesien purkupisteen selvittäminen ja mitoituslaskelmien tarkistus, kun kaava-

alueen maankäyttösuunnitelmat etenevät ja vettä läpäisemättömän pinnan määrä tar-

kentuu. 

- Selvitettävä, voiko tontin kaakkoisreunan hulevesipainanteen vesiä ohjata viivytyksen jäl-

keen tontin ulkopuolelle suunniteltuun tulvaniittyyn. 

- Tarkistettava mahdollisuus ohjata parkkialueen vesiä kasvillisuudelle, jolloin vesille voi-

daan tehdä myös laadullista hallintaa. 

- Tontin pinnantasauksen suunnittelussa tulee huomioida turvallisen rakentamisen taso 

(lattiakorkoa vähintään +3.7 m) suhteessa ennustettuihin tulvakorkeuksiin ja alueen 

ominaispiirteisiin. 

- Tulevan HOAS:n tontin kaavoituksessa sekä koko alueen uusissa kaavahankkeissa on huo-

mioitava hulevesien hallinta kaavamääräyksissä. 

- Maarinsolmun alueen hulevesi- ja tulvasuojeluratkaisujen toteuttaminen edellyttää Kale-

valantien ja muiden nykyisten alueiden pinnantasauksen tarkistamista, jotta uudet hule-

vesilinjat on mahdollista toteuttaa. Suunniteltujen hulevesiratkaisujen korkomaailma on 

jatkossa tarkennettava ja varmistettava ratkaisujen tekninen toteutettavuus.  

- Työmaa-aikaisien hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomioita. 

- HOAS:n tontin jatkosuunnittelussa on huomioitava putkirasitealue. 

 

 

 


