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1 Johdanto 
 

1.1 Hankkeen tausta ja tämän työn tavoite 

Hankkeen tavoitteena on kerrostaloasuinalueen täydennysrakentaminen kahdella nelikerroksisella 

asuinkerrostalolla. Olemassa olevat kerrostalot säilyvät ennallaan. Asemakaava muutos koskee tonttia 

33039/2. Nykyiset rakennukset sijaitsevat tontin länsireunalla kallioisella mäelle, ja uudisrakennukset 

sijoittuvat tontin itäreunaan kallion alarinteen puolelle, jossa nykyisellään sijaitsee tenniskenttä ja 

rakentamaton tontin osa. Olemassa olevien rakennusten oleskelupihajärjestelyt säilyvät nykyisellään. 

Uudisrakennuksille toteutetaan erilliset oleskelualueet ja uuden asuinrakentamisen edellyttämät 

pysäköintipaikat toteutetaan tontin itälaidalle laajennettavalle pysäköintialueelle sekä 

uudisrakennusten itäpuolella kulkevan reitin varrelle.  

Täydennysrakentamisen tontinkäytön ratkaisemiseksi mahdollisimman hyvin tutkitaan myös lisämaa-

alueen liittämistä osaksi korttelia 33039. Alustavan viitesuunnitelman mukaan kortteliin liitettäisiin 

osia korttelin itäreunaa rajaavasta katualueesta ja suojaviheralueesta sekä vähäisiä osia korttelin 

kaakkoislaitaa rajaavasta urheilualueesta. Kyseiset maa-alueet ovat Espoon kaupungin omistamia.  

Suunnitelman mukainen korttelin täydennysrakentaminen lisää korttelin kokonaisrakennusoikeutta 

noin 4200 k-m2:llä. 

Merisoukan hulevesien hallinnan periaatteet on laadittu kaavoituksen tueksi. Tässä työssä tarkasteltiin 

hulevesien hallinnan ratkaisuja täydennysrakentamisen aiheuttamassa muuttuvassa tilanteessa. 

Hulevesien hallintaratkaisut ja niiden tilantarve esitetään periaatteellisella tasolla.  
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Kuva 1. Merisoukan tontinkäyttösuunnitelma (ARK’IDEA 11/2020) 

 

 

Kaavoitus 

 

- Voimassa olevassa asemakaavassa (1969) alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen 

alueeksi, ja suunnittelualueen itäisimmässä osassa suojaviheralueeksi (asemakaavan muutos 

1991) 

- Voimassa olevassa Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) alue on merkitty A-merkinnällä 

asumisen alueeksi. 

2 Suunnittelualue 
 

2.1 Nykytilanne 

Kortteli 33039 on nykyisellään yhtä tonttia 49-33-39-1, jolla sijaitsee asuinkerrostaloja sekä niiden 

piha-alue, pysäköintialue, tenniskenttä ja tontin sisäisiä kulkureittejä. Asuinrakennukset ja 

rakennetut piha-alueet sijaitsevat tontin länsilaidalla. Kortteli rajautuu lännessä Kastevuorenpolkuun 

ja etelässä Soukanmetsään. Korttelin keskiosa on pääosin puustoista kalliorinnettä, jonka halki kulkee 

korttelin sisäisiä kulkureittejä. Korttelin itälaidalla sijaitsee nykyisten asuinrakennusten käytössä 

oleva pysäköintialue ja tenniskenttä sekä rakentamatonta puustoista aluetta. Korttelin itälaitaa ja 

kaakkoislaitaa reunustavilla alueilla on luonnonmukaista kasvillisuutta.  

 

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti. Asemakaavan muutosalue on rajattu vihreällä katkoviivalla. 

Maaperä ja maanpeite 
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Suunnittelualueen maaperä on tontin länsiosassa kalliota, jonka päällisen maakerroksen paksuus on 0-

1m. Kallion laella ja tontin itäosassa maaperä on moreenia. Tontin pohjoislaisalla Alakartanontien 

varrella ja nykyisen pysäköintialueen alueella on hiekka-alue, jossa saven ja silttikerroksen paksuus on 

0-3m, jonka alla on yleensä hiekkaa tai hiekkamoreenia.  

 

 

 

Kuva 3. kasvillisuuden peittämät ja vettä läpäisemättömät alueet nykytilanteessa (Lähde: 

Seudullinen maanpeiteaineisto 2018, HSY:n karttapalvelu). 

 

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 16 400 m2. Maanpinta suunnittelualueella on pääasiassa 

kalliorinnettä, metsäistä moreenimaata ja rakennettua piha-aluetta, josta osa on sekä 

läpäisemättömiä asfaltti- ja laatoitusalueita että istutettuja pensas- ja puualueita. Yhteensä vettä 

läpäisemätöntä pintaa (kattopinta-alaa, rakennettua piha- ja kulkualuetta sekä kalliota) on tällä 

hetkellä noin 40 % suunnittelualueen pinta-alasta. 

Laajimmat yhtenäiset vettä läpäisemättömät pinnat ovat asfalttipintainen pysäköintialue, rinteen ja 

Soukanväylän varren avokalliot sekä nykyisten asuintalojen ympäristön asfaltoidut piha- ja 

pelastusreitit. Kaikki nykyiset kulkureitit ovat asfalttipintaisia. Olevissa kerrostaloissa on tasakatot ja 

kattopinta-alaa on noin 1070 m2.  

Suunnittelualueella maanpinnan korkotaso vaihtelee länsireunan + 25.0 ja it +12.5 välillä. Tontin 

viereinen suojaviheralue viettää kohti Kaitaanlahtea ollen matalimmillaan tontin kaakkoiskulmalla 

+9.0. Soukanväylä viettää etelään +15.0 .. +9.5 ja tonttia pohjoisessa rajaava Alakartanontie sijaitsee 

tontin reunassa tasossa +16.5 .. +15.0. Alakartanontien reuna suunnittelualueen kohdalla on melko 

jyrkkä, noin 2 m syvä nurmipintainen painanne. 

Suunnittelualueella maanpinta viettää itään ja kaakkoon kohti Soukanmetsää ja Kaitalahtea. Alueella 

on yksittäisiä sadevesikaivoja, mutta tarkempaa tietoa tonttien nykyisestä hulevesien hallinnasta ei 

ole tässä työssä ollut käytössä. Pihalla on kallioisen rinteen alle muodostunut painanteita, joihin 

hulevesiä kerääntyy kallion laelta. Kallion reunan painanteissa ei ole tällä hetkellä ylivuotokaivoja tai 

putkia yhdistämässä niitä muuhun hulevesiverkostoon.  

Suunnittelualueen viereisessä Soukanmetsässä maasto on kalliosta ja korkeuserot ovat suuria, noin + 

35…+10 viettäen itään kohti Kaitalahtea.   

 

2.2 Viitesuunnitelma 
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Alueelle on suunnitteilla kaksi nelikerroksista kerrostaloa ja Alakartanontien varteen sijoittuvan 

pysäköintialueen laajennus.  

Pysäköintialueita järjestellään uudelleen. Pihalle on tulossa yhteensä 107 autopaikkaa ja lisäksi 2 

autopaikkaa liikuntaesteisille. Liikuntaesteisille osoitettuja paikkoja on mahdollista toteuttaa lisäksi 

nykyisten rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen. Ajoyhteys pysäköintialueelle siirtyy lähemmäs 

Soukanväylää ja nykyisen ajoyhteyden kohdalta osoitetaan pihalle kevyen liikenteen yhteys 

pysäköintialueen läpi. Pysäköintipaikoista 7 autopaikkaa on paikkavaraus, jotka palvelevat olemassa 

olevia rakennuksia. Nämä paikat toteutetaan tarvittaessa. 

Rakentamisen myötä pihan oleskelualueet ja reitit muuttuvat jonkin verran. Suurimpana muutoksena 

uudet rakennukset aiheuttavat rakennusten ja kallion väliselle alueelle nykyisen kulkureitin 

ympäristöön 0,5 .. 2m täyttöjä ja estävät hulevesien virtaamisen tontin poikki kohti Soukanväylää.  

Pihalle on suunnitteilla uusi leikkipaikka, oleskelupaikka ja uusia reittiyhteyksiä, mm. pelastusreitti 

kulkee uusien rakennusten itäpuolelta ja yhdistyy olemassa olevaan reittiin kalliorinteen kohdalla. 

Lisäksi alueelle on osoitettu jätteen syväkeräyspiste, joissa on yhteensä 5 Molok-syväkeräyssäiliötä. 

 

Kuva 4. Viitesuunnitelma, leikkaus 5.2.20120 Ark’idea.  

3 Hulevesien hallinta 
 

3.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta 

poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesissä korostuu ihmistoiminnan vaikutus, mikä erottaa ne 

muista valumavesistä.  

 

Hulevesien hallinnan lähtökohdat ja reunaehdot 

- Kuntaliiton hulevesiopas (2012) suosittamat hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 

- Espoon hulevesiohjelma (2011) ja sen prioriteettijärjestys hulevesien käsittelylle ja johtamiselle: 
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1. Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa 

2. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan 

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä 

4. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisille alueille 

viivytettäväksi ja puhdistettavaksi ennen vesistöön johtamista 

5. Hulevedet johdetaan viemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön 

- YIT Merisoukan viitesuunnitelma (ARK’ IDEA 5.2.2020)  

 

 

Mitoitusperusteet 

Lähtökohtana on, ettei uudisrakentamisella lisätä tontilta viemäriverkostoon johdettavan huleveden 

määrää. 

Tässä periaatteellisessa hulevesien hallinnan suunnitelmassa käytetään mitoituksena, että jokaista 

täydennysrakentamisen aiheuttamaa 100 m2 tiivistä pintaa kohden varaudutaan viivyttämään 1 m3 

hulevettä. 

Täydennysrakentaminen lisää alueen kattopinta-alaa noin 1300 m2. Lisäksi pysäköintialueet ja 

pelastusreitit lisäävät läpäisemätöntä pintaa noin 1500 m2. Viite- ja alustavan pihasuunnitelman 

mukaan viherkattopintaa lisättäisiin pysäköintialueille noin 1000 m2.  

Tontilla läpäisemättömän rakennetun pinnan pinta-ala on yhteensä noin 4900 m2. Pinnoilta pois 

valuvaa hulevettä on koko tontilla varauduttava viivyttämään n. 49 m3, josta uuden rakentamisen 

(tontin eteläosan) osuus on 21 m3. 

Pysäköintialueiden ja päällystettyjen reittien pinta-ala lisääntyy suunnitelman mukaan noin 800 m2. 

Viivytystilavuutta näille hulevesille on varattava 8 m3. Uusien rakennusten vaatima viivytystilavuus on 

13 m3. 

Leikkipaikan ja oleskelualueen pinta-ala on noin 180 m2, mutta sen pintamateriaali voi olla kokonaan 

vettä läpäisevää, esimerkiksi soraa, kasvillisuutta ja turvahaketta, jolloin valuma jää vähäiseksi. 

Mitoitus on suuntaa antava ja jatkosuunnittelussa tulee tehdä tarkempia laskelmia. Lisäksi on 

erityisesti huomioitava, että hulevesien hallintaan tehtyihin viivytysratkaisuihin kertyy runsaasti 

hulevettä myös olevilta rakennetuilta alueilta ja kalliorinteeltä. Kalliorinteen metsäinen kasvillisuus 

pidättää ja viivyttää jonkin verran valumavesiä, mutta jatkosuunnittelussa tulee selvittää tontin 

ylärinteen hulevesien hallinnan ratkaisut tarkemmin ja rinteen alaosaan valuvan huleveden määrä.  

 

  Suunnittelualueen lähtökohdat 

Suunnittelualueen tontti on aikomuksena lohkoa kahdeksi tontiksi kaavoituksen yhteydessä, mutta 

maastonmuotojen ja hulevesien luontaisten valumasuuntien takia hulevesien hallinta on 

tarkoituksenmukaista toteuttaa tonttien yhteisenä.  

Hulevettä pyritään imeyttämään maaperään suunnittelualueella paikoissa, joissa maaperä on hiekka- 

ja moreenimaata. Kallioalueella imeytyminen on vähäistä, mutta kallioalueiden metsät ja 

aluskasvillisuus pidättävät ja viivyttävät hulevesiä. 

Hulevesien ohjauksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon alueen olevia maaston muotoja, ja 

sadepuutarhat ja viivytyspainanteet on osoitettu paikkoihin joihin vesi tälläkin hetkellä 

karttatarkastelujen ja maastokäynnin perusteella kerääntyy.  

Hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä rajoittaa alueen etelä ja itäosassa sijaitseva liito-orava-alue, 

jonka alueella kasvillisuus ja erityisesti puusto pyritään säilyttämään nykytilassa. Tämän vuoksi 

maastonmuokkauksia, kuten uusien painanteiden rakentamista ei pystytä liito-orava-alueelle 

tekemään.  
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Uusi rakentaminen edellyttää täyttöä ja maaston muotoilua, jolla on vaikutusta hulevesien 

ohjaamiseen tontilla. Tästä syystä hulevesien ohjaaminen on esitetty tässä suunnitelmassa vain 

viitteellisesti ja sitä tule tarkentaa jatkosuunnittelussa. 

 

 

3.2 Hulevesien hallinnan periaatteet suunnittelualueella 

Tonteilla muodostuvia hulevesiä viivytetään ja hyödynnetään tonteilla. Mahdollisuuksien mukaan 

hyödynnetään avoimia ratkaisuja, eli hulevesiä ohjataan ja viivytetään maan pinnalla ennen niiden 

imeyttämistä tai johtamista hulevesiviemäriin.  

Hulevesien synnyn ehkäisy 

Hulevesien muodostumista ehkäistään minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrää. Kasvillisuus 

pidättää ja haihduttaa vettä, tasaa virtaamahuippuja ja edistää sadeveden imeytymistä maaperään. 

Kasvillisuuden kerroksellisuus ja runsaus edistävät hulevesien pidättymistä ja haihtumista. Myös 

viherkattojen avulla voidaan viivyttää ja haihduttaa hulevettä ennen sen ohjaamista eteenpäin.  

Rakentamisen yhteydessä on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman paljon alueen olevaa puustoa ja 

muuta kasvillisuutta. Uusilla istutuksilla korvataan poistuvaa kasvillisuutta. 

Kattovedet 

Talojen katoilta kertyvät hulevedet ohjataan kourun ja maastonmuotoilun avulla kallionreunan 

viivytyspainanteeseen tai sadepuutarhaan (Liite2). Painanteissa on hyvä olla mutkittelevuutta, loiva 

pituuskaltevuus, kasvillisuutta yms. ominaisuuksia, joilla veden kulkua voidaan hidastaa ja maaperään 

imeytymistä tehostaa. 

Painanteen tule olla päivän aikana tyhjentyvä ja varustettu ylivuotoratkaisulla. Painanteiden 

viivytystilavuuden tulee kattovesien osalta olla vähintään 13 m3. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää 

maaperän mahdollinen soveltuvuus myös huleveden imeyttämiseen. 

Kattovedet olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä ohjata uusien rakennusten länsipuolelle kallionreunan 

painanteisiin viivytettäviksi, sillä rakennusten itäpuolelle ei kallioisen mäen, pysäköintialueen ja liito-

orava-alueen vuoksi pystytä toteuttamaan viivytyspainanteita.  

Viherkatto 

Pysäköintialueelle ehdotetaan osa pysäköintipaikoista toteutettaviksi viherkattoisina 

pysäköintikatoksina/autotalleina, joiden avulla voidaan viivyttää ja haihduttaa hulevesiä. Viherkaton 

on oltava riittävän paksu, jotta se pystyy pidättämään hulevettä tehokkaasti. Viherkaton 

viivytyskapasiteetin ylityttyä hulevedet ohjataan pintavaluntana pysäköintialuetta reunustaviin 

painanteisiin tai pysäköintialueen itäreunan sadevesikaivoihin. 

Viherkattoja on esitetty pihasuunnitelmassa noin 1000 m2. 

Hulevesien viivytys ja imeytys 

Hulevesiä viivytetään ja imeytetään sadepuutarhassa. Sadepuutarhassa on hyvä olla hulevettä 

puhdistavia ominaisuuksia, esimerkiksi puhdistavaa kasvillisuutta tai biosuodatusta. Tarkemmassa 

suunnittelussa määritellään sadepuutarhan muoto ja toiminta. Sadepuutarhassa on oltava 

ylivuotoratkaisu ja tulvareitti.  

Sadepuutarhan paikka tulee määritellä tarkemmassa suunnitteluvaiheessa maanpinnan kallistusten ja 

imeytykseen sopivan maaperän kannalta parhaaseen paikkaan. Tässä periaatteellisessa suunnitelmassa 

sadepuutarhoja on esitetty uusien rakennuksen takana olevan kävelyreitin ja kalliorinteen väliin. Tällä 

paikalla maaperä vaihtuu maaperäkartan tietojen mukaan kalliosta moreeniksi ja alueelle kerääntyy 

nykytilanteessa kalliorinteen hulevesiä.  
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Suunnitelmassa sadepuutarhojen viivytystilavuudeksi on laskettu 0,4m keskisyvyydellä noin 40 m3, 

mikä vastaa suuntaa antavasti ylärinteen olemassa olevan rakentamisen, uusien rakennusten ja 

kalliorinteeseen päin viettävän pysäköintialueen osan vaatimaa viivytystilavuutta. Painanteiden 

viivytystilavuus tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa ja selvittää olemassa olevien rakennusten 

tämänhetkiset hulevesien hallintaratkaisut.  

Pysäköintialueet 

Pysäköintialueiden laajentuessa olemassa olevat painanteen kalliorinteen alaosassa pienenevät ja 

hulevesiviemäristön mitoituksen riittävyys on tarkistettava. Paikoin pysäköintialueiden hulevesiä on 

mahdollista ohjata maanpinnan kallistusten avulla pysäköintialueen reunaan kasvillisuuden 

peittämälle alueelle tai viherpainanteeseen. Itään viettävän pysäköintialueen osan hulevedet voidaan 

ohjata hulevesikaivojen kautta hulevesiviemäriin, sillä tonttia idässä reunustavalle liito-oravan 

kulkureitille ei ole mahdollista toteuttaa uusia hulevesien viivytyspainanteita. 

Pysäköintialueen alueen maaperä on osin vettä läpäisevää, joten pintamateriaaliksi suositellaan osin 

puoliläpäiseviä materiaaleja, kuten nurmikiveys tai läpäisevä asfaltti. 

Hulevesien hyödyntäminen 

Hulevettä hyödynnetään pihan viihtyisyyttä lisäävinä hulevesiaiheina. Esimerkiksi sadepuutarhat 

voidaan sovittaa osaksi pihan toimintoja, sen kasvillisuus voi olla visuaalisesti kiinnostavaa ja 

ekologisesti monimuotoista. Lisäksi hulevettä ohjataan kasvillisuuden käyttöön muun muassa 

pysäköintialueella. 

Tulvareitit 

Luontainen tulvareitti alueelta on Soukanmetsän kautta kohti Kaitaanlahtea. Tulvareitti kulkee tontin 

itäosassa Soukanväylän reunan ojia pitkin ja eteläosasta maasto viettää kaakkoon Soukanmetsän 

kallioisen alueen läpi.  

Nykytilanteessa maasto viettää melko suoraan kalliorinteestä kohti Soukanväylää, joten uudet 

rakennukset ja niiden vaatimat täytöt aiheuttavat muutoksia huleveden virtaussuuntiin. Maanpinnan 

kallistusten avulla tulee varmistaa, ettei hulevesi ohjaudu tulvatilanteissa rakennusten sokkeleihin 

päin. Täydennysrakentaminen ei saa aiheuttaa tulvia suunnittelualueen ulkopuolella hulevesiverkoston 

alemmissa osissa tai hulevesiviemärin purkupaikassa. 

Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

Hulevesijärjestelmän elinkaaren aikana rakentamisen aikaset hulevedet kuormittava vastaanottavaa 

vesistöä eniten. Espoon kaupungin työmaavesioppaan mukaan ” Työmaiden toiminnoissa muodostuvia 

haitallisia vesiä ei saa johtaa vesistöön ilman esikäsittelyä, jolla haitta saadaan poistettua tai 

riittävästi vähennettyä. Maahan imeyttämisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu maaperän tai 

pohjaveden pilaantumisen vaaraa.” Rakentamisen aikaiset hulevedet on käsiteltävä ennen purkua 

vesistöön esimerkiksi laskeutusaltaan avulla. Lisätietoa rakentamisen aikaisesta hulevesien 

käsittelystä RTS 16:23 Rakennustieto.  

4 Yhteenveto 
 

Tässä hulevesien hallinnan periaatteellisessa suunnitelmassa ehdotetaan ratkaisuja 
täydennysrakentamisesta aiheutuvan lisääntyvän hulevesimäärään käsittelyyn.  

 

Tarkoituksena on viivyttämällä ja osittain imeyttämällä vähentää hulevesiviemäriin päätyvän veden 
määrää ja parantaa veden laatua sekä myöhäistää virtaamapiikkejä.  Hulevettä voidaan viivyttää 
painanteissa ja sadepuutarhassa samalla hulevettä imeyttäen sekä kasvillisuuden avulla pidättäen ja 
haihduttaen. Pysäköintialueilta kertyvät hulevedet ohjataan joko sadepuutarhaan, painanteisiin tai 
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hulevesiviemäriin. Jos painanteiden tilavuuden todetaan jatkosuunnittelussa olevan riittämätön, 
voidaan pysäköintialueen alle toteuttaa hulevesikasetteja. Osa pysäköintialueista esitetään 
toteutettaviksi viherkattoisina autokatoksina, jolloin viherkattokasvillisuuden avulla vettä voidaan 
pidättää ja haihduttaa.  

 

Jatkosuunnittelussa hulevesiviemäristön mitoituksen riittävyys on tarkistettava, ja läpäisevien 
pintamateriaalien käytön lisäämistä tutkittava viivytystilavuuden lisäämiseksi. Läpäisevät pinnoitteet 
ovat mahdollisia erityisesti uudisrakennusten länsipuolisella kevyen liikenteen reitillä sekä 
pysäköintialueella.  
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Liite 2 Hulevesien hallinnan periaatteet  

 

 


	HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET
	Soukka II , 411308  13.11.2020
	1 Johdanto
	1.1 Hankkeen tausta ja tämän työn tavoite

	2 Suunnittelualue
	2.1 Nykytilanne
	2.2 Viitesuunnitelma

	3 Hulevesien hallinta
	3.1 Suunnittelun lähtökohdat
	3.2 Hulevesien hallinnan periaatteet suunnittelualueella

	4 Yhteenveto
	5 Liitteet

