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1. Johdanto 

1.1. Lähtökohdat 

Tämä hulevesien hallintasuunnitelma on laadittu Espoon Finnoossa sijaitsevalle Rusthol-
linrinteen asemakaavamuutoksen korttelin 31015 tontille 3 Bonava Suomi Oy:n ja Haahtela 
Oy:n toimeksiannosta. Suunnittelualueella sijaitsee nykytilassa Kemira Oyj:n toimitila- ja te-
ollisuusrakennuksia, joita ympäröivät asfaltoidut piha-alueet ja osin metsäiset viheralueet. 
Noin viiden hehtaarin kokoinen suunnittelualue viettää koillisen ja etelän suuntaan. Suun-
nittelualueen korkein kohta luoteisnurkassa (+23.1) ja matalin kohta etelässä (+11.4). Alu-
een maaperä on kartoittamatonta ja kalliopinta on paikoitellen näkyvissä (Kuva 1). 

Maankäytön muutoksen myötä alueelle tulee neljä asuinkorttelia, joiden keskelle jää laaja 
puistoalue. Kortteleiden pihat ovat maanvaraisia lukuun ottamatta korttelia 4, johon tulee 
kansipiha. Suunnittelualueen pohjoisosaan tulee pysäköintilaitos ja luoteisnurkkaan Erica-
toimitilakortteli. Tulevassa tilanteessa muodostuvien hulevesien määrä kasvaa osassa kort-
teleita, kun vettä läpäisemättömien pintojen, kuten kattojen ja kiveysten, määrä kasvaa. 
Osassa kortteleita hulevesien määrä pysyy lähellä nykytilan tasoa. 
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Kuva 1. Maaperäkartta (GTK 2020). 

 

1.2. Kestävän kehityksen tavoitteet 

Kortteleiden hulevesiratkaisuilla on tavoitteena tukea kestävää kehitystä ja toteuttaa Kes-
tävä Espoo -ohjelmasuunnitelma 2017-2021:n hyötytavoitetta 5, jonka teemana on lähiym-
päristön luontohyödyt ja kasvavat virkistäytymismahdollisuudet (Espoon kaupunki 2018). 

Ekologista ja taloudellista kestävyyttä voidaan edistää esimerkiksi seuraavin keinoin. Hule-
vesien muodostumista ehkäistään ja muodostuneita hulevesiä käsitellään niiden syntypai-
kalla tai sen läheisyydessä. Hulevesiä käsitellään mahdollisimman paljon luonnonmukaisin 
keinoin. Viherkatoilla ja maanpäällisissä hulevesipainanteissa suositaan kotimaisia kasvila-
jeja, mikä ehkäisee vieraslajien leviämistä. Hulevesirakenteissa käytetään monipuolista 
kasvilajistoa, jolloin edistetään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi edellä mainitut toimenpi-
teet tuottavat ja ylläpitävät ekosysteemipalveluja, kuten huleveden virtauksen ja veden laa-
dun säätelyä. 

Maanalaisien viivytys- ja johtamisrakenteiden rakentamisessa pyritään minimoimaan lou-
hintaa. Viivytysrakenteissa pyritään hyödyntämään olemassa olevia maanalaisia tiloja. Hu-
levesirakenteissa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää kierrätettyjä materiaaleja. 

Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä voidaan edistää esimerkiksi kaupunkiviljelyn ja moni-
muotoisten viheralueiden/hulevesirakenteiden avulla, mikä lisää asukkaiden ja alueen toi-
mijoiden virkistäytymismahdollisuuksia, vahvistaa luontosuhdetta ja mahdollistaa omasta 
lähiympäristöstään huolehtimisen. 
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2. Mitoitus 

Kortteleiden viivytysvaatimukset laskettiin käyttämällä kaavamääräyksen periaatetta, jonka 
mukaan jokaista vettä läpäisemätöntä 100 m2 kohti viivytetään 1 m3 hulevettä. Kortteleiden 
läpäisemättömien pintojen osuutta arvioitiin kaupunkihydrologiassa tyypillisesti käytettyjen 
TIA-arvojen (Total Impervious Area) avulla. Sen tausta-ajatuksena on, että kaikilta pinnoilta 
muodostuu pintamateriaalin läpäisevyydestä riippuen jonkin verran välitöntä hulevesivalun-
taa. Esimerkiksi läpäisevältä nurmipinnalta muodostuu myös hieman valuntaa. Tämä pätee 
erityisesti rankkasateen aikana, jolloin läpäisevät pinnat eivät pysty pidättämään tai ime-
mään kaikkea niille satavaa vettä. 

Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 1. 

3. Hulevesien hallinnan kuvaus 

Kortteleiden hulevesien hallinta toteutetaan hajautetusti. Osa katoilla muodostuvista hule-
vesistä viivytetään viherkatoilla, joiden vedenpidätyskyky on 5…20 l/m2. Katoilla, joilla on 
viherkaton lisäksi muita toimintoja, vedenpidätyskyky on suurempi. Vastaavasti katoilla, 
jotka ovat kokonaan tai lähes kokonaan viherkattoa, vedenpidätyskyky voi olla alhaisempi. 
Osa kattovesistä ja piha-alueilla muodostuvat hulevedet viivytetään korttelista riippuen joko 
maanalaisilla putkisäiliöillä tai maanpäällisillä viivytyspainanteilla. Viivytysrakenteet on mi-
toitettu kortteleissa 1, 2, 3 ja 4 sekä pysäköintilaitoksen osalta siten, että niiden yhteenlas-
kettu viivytystilavuus kattaa korttelin viivytysvaatimuksen. Erica-korttelissa viivytysrakentei-
den yhteenlaskettu viivytystilavuus kattaa korttelissa muodostuvien hulevesien määrän käy-
tettävissä olevan tilasta ja sen määrästä johtuen. Viivytysrakenteet ja hulevesien tulvareitit 
on esitetty suunnitelmapiirustuksessa. 

Alueen kunnallistekninen yleissuunnitelma on hulevesien hallintasuunnitelman laatimisen 
aikaan kesken, joten kortteleiden purkuviemärien liitoskohdat on varmistettava myöhem-
mässä suunnittelussa. 
 

3.1. Kortteli 1 

1A:n kattovedet viivytetään viherkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Katon viivytys-
vaatimus on 3,8 m3 ja pinta-ala noin 190 m2. 
 
Piha-alueella muodostuvat hulevedet ja 1B:n kattovedet viivytetään maanalaisissa put-
kisäiliöissä (DN 800), joiden viivytystilavuus on yhteensä noin 12,8 m3. Säiliöiden viitteelli-
nen sijainti on esitetty suunnitelmakartalla. Viivytys voidaan tarvittaessa toteuttaa myös toi-
senlaisena maanalaisena järjestelmänä. Viivytysjärjestelmän tarkemmassa suunnittelussa 
tulee huomioida mahdollinen eristystarve sekä se, että rakenteen tulee tyhjentyä 12-24 tun-
nin kuluessa täyttymisestään. Viivytetyt hulevedet ja viivytysjärjestelmän ylivuoto johdetaan 
säiliöstä Luoteisrinne-kadun hulevesiviemäriverkostoon. 
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Taulukko 1. Kortteleiden eri maankäyttömuotojen pinta-alat, TIA-arvot ja niistä lasketut läpäise-
mättömien pintojen pinta-alat sekä viivytysvaatimukset ja kortteleissa muodostuvien hulevesien 
määrä. 

 

KORTTELI 1 maankäyttö pinta-ala 
[m2] 

TIA-arvo läpäisemätöntä 
pintaa [m2] 

viivytysvaa-
timus [m3] 

muodostuvat 
hulevedet [m3] 

 katto 1118 100 % 1118   

 viherkatto 190 33 % 63   
 kiveys 520 75 % 390   
 viher- ja leikkialue 465 20 % 93   

yhteensä 2293  1664 16,6 13,7 

KORTTELI 2 maankäyttö pinta-ala 
[m2] 

TIA-arvo läpäisemätöntä 
pintaa [m2] 

viivytysvaa-
timus [m3] 

muodostuvat 
hulevedet [m3] 

 katto 2200 100 % 2200   
 viherkatto 1125 33 % 372   
 kiveys 1340 75 % 1006   

 avokallio 
viher- ja leikkialue 

555 
120 

50 % 
20 % 

60 
111 

  

yhteensä 5340  3749 37,5 30,7 

KORTTELI 3 maankäyttö pinta-ala 
[m2] 

TIA-arvo läpäisemätöntä 
pintaa [m2] 

viivytysvaa-
timus [m3] 

muodostuvat 
hulevedet [m3] 

 katto 2305 100 % 2305   
 viherkatto 1880 33 % 620   
 kiveys 3325 75 % 2495   
 avokallio 1225 50 % 460   
 viher- ja leikkialue 9290 20 % 244   

yhteensä 9655  6124 61,2 50,2 

KORTTELI 4 maankäyttö pinta-ala 
[m2] 

TIA-arvo läpäisemätöntä 
pintaa [m2] 

viivytysvaa-
timus [m3] 

muodostuvat 
hulevedet [m3] 

 katto 2105 100 % 2105   
 viherkatto 1065 33 % 351   
 kiveys 1105 75 % 829   

kansipiha 1200 33 % 397   

viher- ja leikkialue 235 20 % 47   

yhteensä 5710  3729 37,3 31,6 

PYSÄKÖIN-
TILAITOS 

maankäyttö pinta-ala 
[m2] 

TIA-arvo läpäisemätöntä 
pintaa [m2] 

viivytysvaa-
timus [m3] 

muodostuvat 
hulevedet [m3] 

 katto 1345 100 % 1345   
 viherkatto 0 33 % 0   
 kiveys 2135 75 % 1600   
 viheralue 575 20 % 115   

yhteensä 4055  3060 30,6 25,4 

ERICA-
KORTTELI 

maankäyttö pinta-ala 
[m2] 

TIA-arvo läpäisemätöntä 
pintaa [m2] 

viivytysvaa-
timus [m3] 

muodostuvat 
hulevedet [m3] 

 katto 2200 100 % 2200   
 viherkatto 1060 33 % 350   
 asfaltti 925 990 % 834   
 kiveys 195 75 % 147   
 viheralue 85 33 % 28   

yhteensä 4465  3559 35,6 28,8 
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3.2. Kortteli 2 

Osa korttelin kattovesistä viivytetään viherkattojen avulla. 2A:n kattovedet viivytetään viher-
katolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Katon viivytysvaatimus on 3,5 m3 ja pinta-ala 
noin 175 m2. 2C:n kattovedet viivytetään viherkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 5 l/m2. 
Katon viivytysvaatimus on 2,2 m3 ja pinta-ala noin 445 m2. 2E:n kattovedet viivytetään vi-
herkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Katon viivytysvaatimus on 4,0 m3 ja pinta-
ala noin 200 m2. 
 
Loput kattovesistä ja osa pihavesistä viivytetään maanalaisissa putkisäiliöissä (DN800), joi-
den viivytystilavuus on yhteensä 17,2 m3. Piha-alueen hulevedet johdetaan viheralueella 
sijaitsevaan loivapiirteiseen viivytyspainanteeseen pintavaluntana myöhemmässä suunnit-
telussa tehtävän tarkemman tasauksen ja esimerkiksi linjakuivatuskourujen avulla. Viivy-
tyspainanteen mitoitustilavuus on 10,6 m3 ja pohjan tilantarve 0,2 m lammikoitumistilalla 
noin 53 m2. Viivytetyt hulevedet ja viivytysjärjestelmän ylivuoto johdetaan korttelin sisäisellä 
hulevesiviemärillä Luoteisrinne-kadun hulevesiviemäriverkostoon. 
 

3.3. Kortteli 3 

Osa korttelin kattovesistä viivytetään viherkattojen avulla. 3B:n kattovedet viivytetään viher-
katolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Katon viivytysvaatimus on 3,2 m3 ja pinta-ala 
noin 160 m2. 3C:n kattovedet viivytetään viherkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. 
Katon viivytysvaatimus on 3,2 m3 ja pinta-ala noin 160 m2. 3E:n kattovedet viivytetään vi-
herkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 5 l/m2. Katon viivytysvaatimus on 1,1 m3 ja pinta-ala 
noin 225 m2. 3F:n kattovedet viivytetään viherkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. 
Katon viivytysvaatimus on 1,4 m3 ja pinta-ala noin 280 m2. 3H:n kattovedet viivytetään vi-
herkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Katon viivytysvaatimus on 3,8 m3 ja pinta-
ala noin 195 m2. 3I:n kattovedet viivytetään viherkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 5 l/m2. 
Katon viivytysvaatimus on 1,5 m3 ja pinta-ala noin 305 m2. 
 
Piha-alueen hulevedet ja muilla kuin viherkatoilla muodostuvat hulevedet viivytetään maan-
alaisissa putkisäiliöissä (DN 1000). Säiliöiden viivytystilavuus on yhteensä 47,0 m3. Säiliöi-
den viitteellinen sijainti on esitetty suunnitelmakartalla. Viivytys voidaan tarvittaessa toteut-
taa myös toisenlaisena maanalaisena järjestelmänä. Viivytysjärjestelmän tarkemmassa 
suunnittelussa huomioidaan mahdollinen eristystarve sekä se, että rakenteen tulee tyhjen-
tyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään. Viivytetyt hulevedet ja viivytysjärjestelmien yli-
vuodot johdetaan Hyljeluodontien hulevesiviemäriverkostoon. 
 

3.4. Kortteli 4 

Osa korttelin kattovesistä viivytetään viherkattojen avulla. 4A:n kattovedet viivytetään viher-
katolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Katon viivytysvaatimus on 3,7 m3 ja pinta-ala 
noin 190 m2. 4C:n kattovedet viivytetään viherkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 5 l/m2. 
Katon viivytysvaatimus on 2,0 m3 ja pinta-ala noin 400 m2. 4E:n kattovedet viivytetään vi-
herkatolla, jonka vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Katon viivytysvaatimus on 4,1 m3 ja pinta-
ala noin 205 m2. 
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Piha-alueella ja muilla kuin viherkatoilla muodostuvat hulevedet viivytetään hajautetusti 
kahdessa viivytyspainanteessa, joiden tilavuus on yhteensä 27,4 m3. Yhden painanteen ti-
lavuus on tästä puolet eli 13,7 m3. Yhden viivytyspainanteen pohjan tilantarve 0,2 m lammi-
koitumistilalla noin 69 m2. Viivytyspainanteiden tarkemmassa suunnittelussa on huomioi-
tava, että painanteet sijaitsevat osin kansipihalla. Viivytetyt hulevedet ja viivytysjärjestelmän 
ylivuoto johdetaan korttelin sisäisen hulevesiviemärin avulla Hyljeluodonkadun huleve-
siviemäriverkostoon. Vaihtoehtoisesti hulevesiviemärin purkupiste voi olla Matroonanka-
dulla, mikäli hulevesien johtaminen siihen suuntaan onnistuu korkojen ja viemärin pei-
tesyvyyksien puolesta. 
 

3.5. Pysäköintilaitos 

Pysäköintilaitoksessa ja sen piha-alueilla muodostuvat hulevedet johdetaan maanalaisiin 
putkisäiliöihin (DN 1000), joiden tilavuus on yhteensä 30,6 m3. Säiliöiden viitteellinen sijainti 
on esitetty suunnitelmakartalla. Viivytys voidaan tarvittaessa toteuttaa myös toisenlaisena 
maanalaisena järjestelmänä. Viivytysjärjestelmän tarkemmassa suunnittelussa huomioi-
daan mahdollinen eristystarve sekä se, että rakenteen tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kulu-
essa täyttymisestään. Viivytetyt hulevedet ja viivytysjärjestelmän ylivuoto johdetaan säili-
östä Rusthollarinkadun hulevesiviemäriverkostoon. 
 

3.6. Erica-kortteli 

Vaiheen 1 ja 2 kattovedet viivytetään viherkatoilla, joiden vedenpidätyskyky on 20 l/m2. Vai-
heen 1 kattojen viivytysvaatimus on yhteensä 16,1 m3 ja pinta-ala noin 805 m2. Vaiheen 2 
katon viivytysvaatimus on 5,1 m2 ja pinta-ala noin 255 m2. 
 
Aukiolla muodostuvat hulevedet johdetaan viheralueella sijaitsevaan loivapiirteiseen viivy-
tyspainanteeseen pintavaluntana myöhemmässä suunnittelussa tehtävän tarkemman ta-
sauksen ja esimerkiksi linjakuivatuskourujen avulla. Viivytyspainanteen mitoitustilavuus on 
8,1 m3 ja pohjan tilantarve 0,2 m lammikoitumistilalla 40,6 m2. Viivytetyt hulevedet ja viivy-
tysjärjestelmän ylivuoto johdetaan joko Rusthollarinkadun tai Malleniuksenkadun huleve-
siviemäriverkostoon. 

4. Yhteenveto ja loppupäätelmät 

4.1. Suunnitellut hallintatoimenpiteet 

Tässä hulevesien hallintasuunnitelmassa on esitetty kortteleiden viitteelliset ja esimerkin-
omaiset viivytysjärjestelmät, joiden avulla katetaan kortteleiden viivytysvaatimukset. Kortte-
leiden hulevedet käsitellään hajautetusti viherkatoilla, viivytyspainanteissa ja putkisäiliöissä. 
Viivytysratkaisut ovat esitetty sillä ajatuksella, että kortteleissa muodostuvat hulevedet vii-
vytetään korttelialueilla.  
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4.2. Kestävän kehityksen toteutuminen 

Hulevesien käsittely luonnonmukaisin keinoin ja maanpäällisin menetelmin ei alueella täy-
sin toteudu. Viherkatoilla pystytään ehkäisemään hulevesien syntyä, mutta pihoilla luon-
nonmukaisten menetelmien käyttöä vaikeuttaa korttelien pihojen pienet koot ja kallioinen 
maaperä. Jos muuttuvan maankäytön aluetta tarkastellaan kokonaisuutena alussa esitetty-
jen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, vaihtoehtoisena käsittelytapana voisi olla 
synergia puistoalueen hulevesien käsittelyn kanssa. Mikäli korttelien hulevesien käsittely-
järjestelmiä olisi mahdollista sijoittaa puiston puolelle, ei korttelien alueella pihoilla tarvitsisi 
tehdä louhintoja maanalaisten hulevesijärjestelmien takia. Toinen mahdollisuus pienentää 
louhintaa alueella on esimerkiksi olemassa olevien maanalaisten tilojen hyödyntäminen hu-
levesien viivytysrakenteina. Tämä tosin edellyttää korttelialueiden ulkopuolella sijaitsevien 
soveltuvien maanalaisten tilojen osalta sitä, että hulevesiä saa johtaa viivytettäväksi kortte-
lialueen ulkopuolelle. 

Korttelikohtaisista hallintajärjestelmistä tulee laatia tarkennetut suunnitelmat jatkosuunnit-
telun yhteydessä. Samalla tarkennetaan kortteleiden/tonttien hulevesiviemärin liitospisteet. 
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