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YLEISTÄ 
 
Tässä raportissa on esitetty mallinnustulokset Maarinsolmun läpi virtaavan uoman  
vesipinnoista ja esitetty mille tasolle vesipinnat nousevat harvoin toistuvilla sateilla. 
Mallinnustulokset perustuvat aiemmin suunniteltuihin uoman johtamisratkaisuihin ja 
tuloksia hyödynnetään uoman toiminnallisuuden tarkastamisessa huomioiden vaadittava 
uoman poikkileikkaus. 
Tulokset antavat lähtökohtia tuleville kaavoitusasioille ja muille hankkeille. 
 
Tuloksien pohjalta on määritelty HOAS:n kaavahankkeeseen hulevesien 
hallintatoimenpiteet, jotka on esitetty raportin lopussa. 
 
 



SIMULOITU VERKOSTO JA SEN VALUMA-ALUE 

Valuma-alue = 1,8 km² 

Keskim. valuntakerroin = 0,4 

 

Kehä I:n alittavaan rumpuun 

(lännestä itään) kohdistuu n. 

1,5 km² valuma-alue. 

Kalevalantien ja Kehä I:n 

risteyksessä on todettu jo 

useita tulvia 



VIRTAUSMALLINNUKSEN OLETUKSET 

Valuntakertoimet: 

 

Pintavalunnan nopeus: 

0,3 m/s 

 

Painannesäilyntä: 

Metsä- ja nurmialueet: 5 mm 

Rakennetut alueet: 1 mm 

 



MAARINSOLMU 
SIMULOINTITILANTEET 

Tarkastellut tilanteet 

A. Hopealehdon kortteli rakennettu, hulevesiverkostot nykyisellään 

B. Hopealehdon kortteli ja hulevesien hallintarakenteet (Hopealehto 

sekä Nyyrikintie) rakennettu. Hopealehdon jälkeinen hv-verkosto 

nykyisellään 

C. Kortteli, hulevesien hallintarakenteet sekä loppuosan 

hulevesiverkoston muutokset rakennettu. 

Simuloinneissa käytetty sade: 

Sateen toistuvuus 1/100 a 

Kesto   1 h 

Intensiteetti (nyk.) 92 l/s*ha 

Intensiteetti (tul.) 110 l/s*ha 

Mallinnus ei ota huomioon 

Maarinrannan ojan toimintaa. 

Ojan arvioidaan ylläpitävän 

vesipintaa verkostossa noin tasolla 

+0,5. Arvio perustuu veden 

pinnankorkeusmittauksiin. 



Ensimmäiset kaksi pituusprofiilia kuvaavat tilannetta, jossa HOAS on rakennettu ja 
nykyinen oja on siirretty sen kohdalla. Muita hulevesien hallinnan toimenpiteitä ei 

ole toteutettu. 
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Simuloitu pituusprofiili Nyyrikintieltä Maarinrannan purkupisteeseen. 

Tilanne A - Merivesi +0,5 
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HW1/100 = +1,65 
Kehä I (KLV) = +1,30 
Kehä I (Ajo) = >+1,6 
Tulvii Kehä I:lle ja Kalevalantielle 

Ojan siirto Maarinsolmun 
kaava-alueen kohdalla 

Nyyrikintiellä merkittävää 
tulvimista 
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Simuloitu pituusprofiili Nyyrikintieltä Maarinrannan purkupisteeseen. 

Tilanne A - Merivesi +1,0 
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HW1/100 = +1,83 
Kehä I (KLV) = +1,30 
Kehä I (Ajo) = >+1,6 
Tulvii Kehä I:lle ja Kalevalantielle 

Ojan siirto Maarinsolmun 
kaava-alueen kohdalla 

Nyyrikintiellä merkittävää 
tulvimista 



Rankkasadetulvan leviäminen nykyisillä hulevesijärjestelyillä. Tilanne A 



Seuraavat kaksi pituusprofiilia kuvaavat tulevaa väliaikaista tilannetta, jossa HOAS 
sekä sitä edeltävät hulevesirakenteet on rakennettu. Kalevalantien, Kehä I:n 

alituksen, sekä sen itäpuolen hulevesiverkostot on vielä uusimatta. 



Nyyrikintien tulvareitti ja –
painanne rakennettu. 
Painanteen pohja +2,5 

Hopeaniityn 

tulvaterassoitu 

uoma 
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Simuloitu pituusprofiili Nyyrikintieltä Maarinrannan purkupisteeseen. 

Tilanne B - Merivesi +0,5 
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Nyyrikintiellä tulvimista 

HW1/100 = +1,55 
Kehä I (KLV) = +1,30 
Kehä I (Ajo) = >+1,6 
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tulvaterassoitu 

uoma 
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Simuloitu pituusprofiili Nyyrikintieltä Maarinrannan purkupisteeseen. 

Tilanne B - Merivesi +1,0 
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HW1/100 = +1,75 
Kehä I (KLV) = +1,30 
Kehä I (Ajo) = >+1,6 
Tulvii Kalevalantielle ja Kehä I:lle 

Nyyrikintien tulvareitti ja –
painanne rakennettu. 
Painanteen pohja +2,5 

Nyyrikintiellä tulvimista 



Rankkasadetulvan leviäminen, kun Maarinniityn, Hopealehdon sekä Nyyrikintien hulevesijärjestelyt 

on toteutettu. Kalevalantie ja sen jälkeinen hulevesiverkosto on nykyisellään. Tilanne B 



Seuraavat kaksi pituusprofiilia kuvaavat tulevaa tilannetta, jossa 
myös Kehä I:n alitus, sekä itäpuolen osuus hulevesiverkostosta on 

uusittu.  
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Simuloitu pituusprofiili Nyyrikintieltä Maarinrannan purkupisteeseen. 

Tilanne C - Merivesi +0,5 
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Nyyrikintien tulvareitti ja –
painanne rakennettu. 
Painanteen pohja +2,5 

Nyyrikintiellä tulvimista 



Hopeaniityn 

tulvaterassoitu 

uoma 
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Simuloitu pituusprofiili Nyyrikintieltä Maarinrannan purkupisteeseen. 

Tilanne C - Merivesi +1,0 

K
e
h
ä
 I

 

Nyyrikintien tulvareitti ja –
painanne rakennettu. 
Painanteen pohja +2,5 

Nyyrikintiellä tulvimista 

HW1/100 = +1,15 
Kehä I (KLV) = >+7,5 
Kalevalantie = ei suunnitelmakorkoa 



Rankkasadetulvan leviäminen tulevilla hulevesijärjestelyillä. Tilanne C 



SIMULOIDUT VESIPINNAT SUHTEESSA MAARINNIITTYÄ 
YMPÄRÖIVIIN RAKENNUKSIIN. 

HOAS Kimmeltie Mielikinviita 

Pihan alin taso (+m) +1,8 +1,6 +1,8 

Pihan alin taso 
rakennuksen seinällä 
(+m) 

+2,6 +2,5 +2,3 

Hulevesiviemärin taso 
rakennuksella (+m) 

- +1,4 (nurkalla) 
+2,9 (pihassa) 

- 

Simuloitu vesipinta 
tilanteissa A, B ja C, kun 
merivesi on tasossa +1 
(+m) 

A = +1,83 
B = +1,75 
C = +1,22 

 

Kimmeltien ja Mielikinviidan alimmat tasot perustuvat Espoon kaupungin 

laserkeilausaineistoon (N2000). 

HOAS kiinteistön alimmat tasot perustuvat maisemasuunnitelmaan. 

 

Huom! Merivedenpinta voi nousta alueella huomattavasti korkeammalle, esim. noin tasoon 

+2,0 keskimäärin noin kerran 100 vuodessa. Tällöin samanaikaisen rankkasateen vaikutus 

vesipintaan pienenee, koska vesi levittäytyy tulva-alueille. 

 



Purkuoja Maarinlahteen ylläpitää 
korkeaa vesipintaa (+0,5) pitkälle 
hulevesiverkostoon. Lisää pitkässä 

juoksussa liettymisriskiä 

Purkuojan 
perkaaminen 

alemmas 

Verkoston liettymis- ja padotusriskit 
vähenevät. Pysyvä vesipinta 

verkostossa alenee. Riittävä ojan 
kapasiteetti kasvaville virtaamille. 

Kalevalantien ja Kehä I:n alittavat 
rummut ovat liettyneet ja 

valuma-alueen kokoon nähden 
alimitoitetut 

Rumpujen 
uusiminen tien 
muutostöiden 
yhteydessä 

Riittävät rumpukoot minimoivat 
tulvariskit. Tulvariskiä ei siirretä, 
mikäli Maarinlahteen johtavan 
ojan kapasiteetti varmistetaan. 

Kehä I on Kalevalantien 
risteyksen kohdalla 

alataitteessa ja hulevesi tulvii 
ajoittain ajoradalle sekä 

kevyen liikenteen väylälle 

Maarinsolmun tiesuunnitelmassa 
huomioidaan teille riittävät 

korkeustasot. Ojan tulvariskin 
vaikutus tiealueelle minimoidaan 
hyvillä tien kuivatusratkaisuilla. 

Mahdollisesti alueella 
jatkossa ilmenevät tulvat 

eivät vaikuta 
liikenteeseen.  

Verkoston tulviminen 
valuma-alueen latvaosilla. 

Tarkasteluissa 
Nyyrikintien toimimaton 

tulvareitti. 

Paikallisten tulva-alueiden ja 
viivytysrakenteiden rakentaminen. 
Tulvareittien toiminnan varmistus. 

Nyyrikintiellä hulevesiviemärin 
korvaaminen tulvaterassoidulla 

avouomalla. 

Toimivat tulvareitit harvinaisemmille sateille. 
Alajuoksun virtaamat eivät kasva. Nyyrikintien 

alataite poistuu ja tulva siirtyy hallitulle alueelle. 
Putkesta avo-ojaan  pienentää Nyyrikintien 

tapauksessa huippuvirtaamaa Maarinniitylle noin 
200 l/s.  

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ALUEELLA 
Ongelma       Toimenpide       Lopputulos 



HUOMIOITA PUISTOSUUNNITTELULLE 

Maarinniitylle tulee järjestää vähintään 1400 m³ 

tulvatilavuutta siten, että maksimivesipinta ei ylitä tasoa +1,4. 

Tilavuus tulee toteuttaa tulvaniittynä, jossa on mitoitettu 

alivirtausuoma. Lisäksi tulee järjestää n. 600 m³ lisätilavuutta 

verkoston yläpuolisiin osiin, esim.  

 Alivirtausuoma tulee mitoittaa siten, että se pystyy 

johtamaan 10 l/s virtaaman nousematta tulvaniitylle. Esim. 

Pohjan leveys = 0,3 m, luiskat 1:1 ja vesisyvyys 0,2 m, kun 

pituuskaltevuus on 0,03 %. 

 

Maarinniityn länsipuolella kulkeva puistokäytävä tulee 
korottaa vähintään tasoon +2,3. Käytävää voidaan tällöin 
hyödyntää pelastusreittinä. Kiinteistöiltä tulevat 
puistokäytävän alittavat ja Maarinniitylle purkavat salaojat ja 
hulevesiviemärit tulee varustaa takaisinvirtauksen estolla. 

Muutostöitä tehtäessä tulee huolehtia työnaikaisten 
hulevesien kiintoaineen laskeutuksesta/suodatuksesta. 

Kalevanvainion huleveden tulvimisalueen korkotason tulee 
sijoittua siten, että tulvatilanteessa vesipinta ei nouse 
Nyyrikintien itäpäässä olevalle pysäköintialueelle. Hulevesien 
hallinta suositellaan toteutettavan tulvaterassoidulla avo-
ojalla, joka korvaa nykyisen hulevesiviemärin. 

 



HOAS:N KAAVA-ALUE 

• HOAS tontin pinta-ala on 4670 m2, josta kattoja n. 1300 m2, muuta läpäisemätöntä pintaa n. 1000 
m2 ja ilmeisesti sorapintaa n. 1400 m2. Loppu koostuu nurmesta, leikkipaikasta ja 
auringonottopaikasta.  

• Oleellinen asia hulevesien hallinnassa valuma-alueen tässä kohdin, on niiden laadullinen käsittely, 
joka suositellaan tehtäväksi piha-alueen nurmialueilla/auringonottopaikassa. 

• Kattovesille esitetään perinteistä 1 m3/100 m2 viivytystilavuuden määritystä, joka  tarkoittaa tässä 
13 m3 viivytystilavuutta. 

• Läpäisemättömän pinnan hulevedet tulee ohjata suodatinrakenteeseen, joka olisi esim. 3% (suositus 
1-5%) muun läpäisemättömän pinnan määrästä, eli suodatusrakenteen pinta-ala olisi 30 m2. 
Suodatinrakenteen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida että vesipinnat nousevat 
simuloidusta tilanteesta riippuen lähelle +2,0 tasoa, joten tämä taso tulee huomioida 
suodatusrakenteiden kuivatusjärjestelmissä. Sama asia tulee huomioida myös viivytysrakenteen 
purkujärjestelmässä. 

• Kohteen rakentamisen aikana tulee noudattaa Espoon kaupungin ohjetta työmaavesien hallinnasta ja 
lisäksi tulee urakoitsijan varautua kohteen tulvimiseen sateiden aikana ja huomioida asia mm. 
työmaavesien pumppauksessa. 

 

 


