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1 Johdanto 

Tämän työn tavoitteena oli laatia hulevesiselvitys Espoon Westendinpuiston alueelle. Työn 
lähtökohtana on aikaisemman selvityksen tarkastelu (Tulvaselvitys: Munkkiluodonkuja 2 ja 2a, 
31.1.2020; Sitowise 2020), jossa arvioitiin suppeammin korttelin 13057 kuivatuksen ongelmia. 
Kiinteistölle 49-13-57-4 on suunniteltu lisärakentamista ja hulevesiolosuhteissa tunnistettiin 
jo nykytilassa puutteita. 

Kiinteistöjä 49-13-57-4 ja 49-13-57-5 (Munkkiluodonkuja 2 ja 2a) koskeva asemakaavan val-
mistelu on käynnissä tämän työn tekovaiheessa. Kuivatukselliset ongelmat on havaittu kaavoi-
tustyön yhteydessä ja tällä selvityksellä haetaan ratkaisuja kaavoittamisen mahdollistamiseksi. 

Työn suunnittelualueena oli ongelmalliseksi tunnistetun korttelin yläpuolinen valuma-alue 
(Kuva 1). Myös suunnittelualueen alapuolinen valuma-alue huomioitiin tarpeellisessa määrin. 

 

Kuva 1. Työn suunnittelualue.  

Työssä laadittiin valuma-aluelaskelmiin ja mitoittaviin hulevesitilanteisiin perustuen huleve-
sien hallinnan ja tulvavesien johtamisen kehittämisvaihtoehtoja. Tilaajan valitsemasta ratkai-
susta laadittiin yleissuunnitelma. Keskeisenä tavoitteena oli korttelialueen 13057 jo aikaisem-
massa selvityksessä todettujen kuivatuksellisten ongelmien ratkaiseminen ja mitoittavien ti-
lanteiden aikaisten hulevesien alueellisen hallinnan kehittäminen. 

Työ tehtiin Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen toimeksiannosta. Tilaajan ohjaus-
ryhmän muodostivat Marja Lindroos, Jenny Asanti ja Hanna Kiema. Työ tehtiin Sitowise Oy:ssä, 
jossa työryhmän muodostivat dipl.ins. Timo Nikulainen (projektipäällikkö) ja dipl.ins. Eero Ass-
muth. Käytetty korkeusjärjestelmä on N2000. 
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2 Aineistot ja menetelmät 

2.1 Aineistot 

Työn lähtöaineistona käytettiin seuraavia materiaaleja: 

• Espoon kaupungin kantakartta 

• Espoon kaupungin johtokartta 

• Espoon kaupungin laserkeilausaineisto 

• HSY:n Seudullinen maanpeiteaineisto 2018 

• Korttelin 13057 kiinteistöjen vanhat LVI-piirustukset 

• Maankäytön muutosten suunnitelmat 

• Maanmittauslaitoksen perus- ja taustakartat 

• Maanmittauslaitoksen korkeusmalli 2m 

• Tulvaselvitys: Munkkiluodonkuja 2 ja 2a, Espoo (Sitowise 2019) 

2.2 Menetelmät 

2.2.1 Osavaluma-alueiden määrittely ja maankäyttöanalyysi 

Työssä suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin. Osavaluma-aluejako perustui korkeusmal-
lin (DEM, digital elevation model) pohjalta tehtyyn analyysiin, jota tarkennettiin huleve-
siviemäriverkoston avulla siten, että verkoston haarat muodostavat omat osavaluma-alu-
eensa. Osavaluma-aluejako noudattelee rakennetuilla alueilla pääosin kiinteistörajoja sekä tie-
alueita. Taustalla on oletus siitä, että kiinteistön hulevedet päätyvät hulevesiverkostoon yh-
destä liitospisteestä. Liitospisteet ovat arvioita lukuun ottamatta korttelia 13057. 

Suunnittelualueen maankäytön nykytilan arviointi pohjautui Seudullisen maanpeiteaineiston 
(SMPA, © HSY ja alueen kunnat, 2018) määrittelemään maankäyttöjakoon. Työssä arvioitiin 
osavaluma-aluekohtainen maankäyttö, jonka perusteella arvioitiin kullekin osavaluma-alu-
eelle vettä läpäisemättömän pinnan määrä (TIA; total impervious area) pinta-alalla painotet-
tuna keskiarvona. 

2.2.2 Maastokatselmus 

Selvitysalueelle tehtiin maastokatselmus 6.5.2020. Katselmuksen tarkoituksena oli tarkentaa 
osavaluma-alueiden määrittelyä sekä tarkastella alueen ongelmakohtia ja mahdollisia sijain-
teja hulevesien hallintatoimille. Työssä hyödynnettiin myös aikaisemman työn yhteydessä teh-
tyä maastokatselmusta 9.1.2020. 

2.2.3 Pintavalunta ja painanteet 

Hulevesien pintavaluntareitit ja painanteet määritettiin Espoon laserkeilausaineistosta muo-
dostetun korkeusmallin (DEM) perusteella. 

2.2.4 Hulevesilaskelmat 

Muodostuvat hulevesimäärät ja -virtaamat laskettiin käyttäen valuma-alueen kokoa ja valu-
makerrointa sekä eri tilastollisten toistuvuuksien mitoitussateita. Mitoitussateiden kesto ja in-
tensiteetti määräytyivät valuma-alueen koon perusteella. 
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3 Suunnittelualueen kuvaus 

3.1 Osavaluma-alueet ja päävirtausreitit 

Työ tehtiin valuma-aluelähtöisesti siten, että suunnittelualueena oli ongelmalliseksi tunniste-
tun korttelin 13057 yläpuolinen valuma-alue (Kuva 2). Varsinaisen suunnittelualueen lisäksi 
huomioitiin myös sen alapuolinen valuma-alue. 

Suunnittelualueen vedet johdetaan hulevesiviemärissä Hiiralankaarta pitkin etelään ja ne pu-
retaan mereen Westendintien eteläpuolella. Valuma-alueen hulevesien johtaminen on toteu-
tettu kokonaisuudessaan hulevesiviemäreillä. 

  

Kuva 2. Suunnittelualueen osavaluma-aluejako ja päävirtausreitit. Valuma-alue purkaa mereen 
Westendin eteläpuolelle. Esitetty tarkemmin Liitteessä 1. 

Varsinainen suunnittelualue jakautuu viiteen osavaluma-alueeseen ja on pinta-alaltaan n. 12,6 
ha (Taulukko 1). Koko valuma-alueen pinta-ala on n. 17,7 ha. 

Taulukko 1. Osavaluma-alueiden pinta-alat. 

Osavaluma-alue Pinta-ala (ha) 

1 5,1 

2 3,5 

3 5,0 

4 1,0 

5 2,0 

6 1,1 

Suunnittelualue 
(osavaluma-alueet 2-6) 

12,6 

Yhteensä 17,7 
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3.2 Topografia 

Suunnittelualue muodostaa hankalan maljamaisen valuma-alueen, jonka alimmat osat sijoit-
tuvat kortteliin 13057 (Kuva 3). Kortteli 13057 on kauttaaltaan ympäröity itseään korkeam-
malla olevilla teillä. 

Suunnittelualueen maanpinnankorkeuden vaihtelut ovat huomattavia. Alavimmillaan maan-
pinta on n. +6,3 m korttelissa 13057 ja korkeimmillaan n. +27,8 m lännessä.  Merkittävät 
korkeuserot nopeuttavat hulevesien valuntaa suunnittelualueen alimpiin osiin. 

 

Kuva 3. Suunnittelualueen topografia ja osa-valuma-alueet. 

Valuma-alueen pinnanmuotojen mahdollistama luonnollinen vesien pintavaluntareitti on poh-
joiseen Alalinnake -tien yli. Alalinnake -tie on kuitenkin korttelin alavimpiin osiin nähden n. 1 
m korkeammalla, joten se muodostaa merkittävän kynnyksen. Hulevesiviemäri kuitenkin pur-
kaa alueen vedet etelän suuntaan toisen, korkeamman kynnyksen läpi. 

3.3 Maaperä 

Suunnittelualueen maaperä on savea, hiekkaa, moreenia ja kalliota (Kuva 4). Alueelle ei si-
joitu luokiteltuja pohjavesialueita. 
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Kuva 4. Suunnittelualueen maaperä. (Ote Espoon karttapalvelusta) 

3.4 Maankäyttö 

Suunnittelualueella on melko vehreästä yleiskuvasta huolimatta paljon tie-, parkkipaikka- ja 
kattopinta-alaa (Kuva 5). Valuma-alue on kokonaisuudessaan hyvin tiiviisti rakentunut ja run-
saasti hulevesiä muodostava. 

 

Kuva 5. Suunnittelualueen nykytilan maankäyttö (Seudullinen maanpeiteaineisto 2018, HSY). 

                

               

                      

                

                  

        

                            

     

                             

             

              

              

            

          

          

    

        



 
 Westendinpuiston hulevesiselvitys 6/17 

7.8.2020 
  

 

 

3.4.1 Munkkiluodonkuja 2, täydennysrakentaminen 

Tämän selvityksen lähtökohtana oli kiinteistölle 49-13-57-4 suunniteltu täydennysrakentami-
nen (Kuva 6). Täydennysrakentaminen tulisi sijoittumaan osavaluma-alueille 2 ja 3. Tämä 
maankäytön muutos on vähäinen koko suunnittelualueen mittakaavassa, eikä ole keskeisintä 
hulevesien hallinnan kannalta. 

 

Kuva 6. Kiinteistölle 49-13-57-4 (Munkkiluodonkuja 2) suunniteltu lisärakentaminen, talot A ja B. 
(Ote asemapiirroksesta 17.10.2019; Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy). 

 

3.4.2 Westendin liikekeskuksen maankäytön muutos 

Westendin liikekeskuksen alue Westendintien ja Alalinnakkeen risteyksen koillispuolella on 
vastikään purettu. Alueelle on suunniteltu merkittävää rakentamista kansipihoineen (Kuva 7), 
mutta rakentamisen ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Liikekeskuksen hulevesien tulevasta 
johtamissuunnasta hulevesiverkostossa ei ole vielä tietoa. Liikekeskuksen hulevesien johtami-
nen hulevesiverkostossa ja pintavaluntana vaikuttaa suunnittelualueen valuma-alueen ko-
koon ja siten muodostuviin hulevesimääriin. Liikekeskuksen alueelle on esitetty hulevesien vii-
vytystä kasvualustoissa ja viherkatoilla (Kiinteistön hulevesisuunnitelma 2.3.2016; Piha- ja 
puistosuunnittelu Hanna Hentinen; ei kuvissa). 
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Kuva 7. Puretun ostoskeskuksen paikalle suunniteltu rakentaminen. (Ote Westendin liikekeskuksen 
asemapiirroksesta 2.3.2016; Arkkitehdit NRT Oy).  
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3.5 Vettä läpäisemätön pinta 

Koko valuma-alueen vettä läpäisemättömän pinnan osuus (TIA, total impervious area) on ny-
kytilassa n. 60 %. Suunnittelualueen (osavaluma-alueet 2-6) TIA on n. 63 %. Eniten läpäisemä-
töntä pintaa on Munkkiluodonkujan ympäristössä osavaluma-alueella 2 (Kuva 8). 

Suunnittelualueen TIA:n arvot ovat kauttaaltaan korkeita ja ne johtavat hyvin äärevöityneisiin 
virtaamatilanteisiin. 

 

Kuva 8. Nykytilan vettä läpäisemätön pinta (TIA; total impervious area). 

Suunnitellun täydennysrakentamisen aiheuttama TIA:n muutos on vähäinen. Kiinteistölle 49-
13-57-4 suunniteltu täydennysrakentaminen lisää vettä läpäisemätöntä pintaa n. 2200 m², 
joka vastaa n. 1,7 %-yks. lisäystä suunnittelualueen TIA:aan. Kiinteistön läpäisemättömän pin-
nan määrän kasvu perustuu selvitykseen Munkkiluodonkuja - Hulevesiselvitys asemakaava-
muutosta varten (Ramboll Oy 2019). 
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4 Hulevesien hallinnan nykytila suunnittelualueella 

Suunnittelualue on tiiviisti rakennettu ja vettä läpäisemätöntä pintaa on hyvin paljon, mikä 
johtaa suuriin virtaamiin rankkasateiden yhteydessä. Maanpinnan suret korkeuserot nopeut-
tavat hulevesien johtumista suunnittelualueen alimpiin osiin. 

Suunnittelualueen merkittävin kuivatuksellinen ongelma on se, että maljamaiselta alueelta 
puuttuu maanpäällinen tulvareitti. Maanpäällinen tulvareitti muodostuisi vasta, kun kortteli 
olisi jo hyvin merkittävän tulvan alla. 

Hulevesien ainoa virtausreitti pois suunnittelualueelta on DN 800 hulevesiviemäri. Kun maan-
päällinen tulvareitti puuttuu, pitäisi hulevesiviemärin olla tulvamitoitettu. Vähäisestä vietto-
kaltevuudesta johtuen hulevesiviemärin kapasiteetti on riittämätön poikkeuksellisilla rankka-
sateilla. Purkuviemärin riittämättömän kapasiteetin ja tulvareitin puuttumisen yhteisvaikutuk-
sesta johtuen alueella on hulevesitulvariski. Tulvimisen potentiaalinen vaikutusalue on laaja, 
kattaen käytännössä koko korttelin 13057. 

Kiinteistöllä 49-13-57-5 (pysäköintikiinteistö, Munkkiluodonkuja 2a) on ollut ongelmia huleve-
sien tulvimisen kanssa. Muita havaittuja hulevesitulvia ei ole tiedossa. 

Seuraavissa kappeleissa on käsitelty hulevesien hallinnan nykytilan ongelmia aihekokonai-
suuksittain. 

4.1 Purkuviemärin kapasiteettiongelma 

Alueen hulevesien poisjohtaminen on pintavaluntareitin puuttumisen takia täysin riippuvai-
nen etelään johtavasta hulevesiviemäristä DN 800 B (Kuva 9). Kyseisessä purkuviemärissä on 
vähäinen viettokaltevuus (2,1 ‰) maanpinnan kynnyksen kohdalla Munkkiluodonkujan ja Hii-
ralankaaren välisellä kevyenliikenteenväylällä (Kuva 10). Maanpinnan kynnyksen eteläpuolella 
myös hulevesiviemärin viettokaltevuus paranee huomattavasti merenrantaa kohti, jolloin ka-
pasiteettiongelma poistuu. 

Myös ko. DN 800 viemäriin liittyvissä DN 600 ja DN 500 viemäreissä (Kuva 9) on vähäinen viet-
tokaltevuus korttelin 13057 alueella (1-3 ‰). 
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Kuva 9. Suunnittelualueen hulevesiviemärit ja niiden viettokaltevuus. 

 

 

Kuva 10. Maanpinnan kynnys Munkkiluodonkujan ja Hiiralankaaren välisellä kevyenliikenteen-
väylällä. Korttelialueen DN 800 purkuviemäri kulkee vasemmassa laidassa olevan puurivin alapuo-
lella n. 5 m syvyydessä. Kuva otettu Munkkiluodonkujan itäpäästä alajuoksulle päin kohti kaakkoa. 

Vähäisestä viettokaltevuudesta johtuen alueen purkuviemärin rakenteellinen kapasiteetti on 
n. 600 l/s. Viemärivirtaaman paineellistuessa vettä virtaa purkuviemärissä tätä enemmän, 
mutta aiheutuvan padotuksen hallinta on ongelmallista herkästi tulvivalla alueella. 
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Purkuviemärin rakenteellista kapasiteettia (n. 600 l/s) ja mitoitustilanteiden maksimivirtaamia 
vertaamalla voidaan todeta, että purkuviemärin kapasiteetti on laskennallisesti riittämätön 
melko yleisilläkin sateilla (Taulukko 2). Poikkeuksellisilla rankkasateilla purkuviemärin kapasi-
teettiongelma on merkittävä. 

Taulukko 2. Suunnittelualueen (12,6 ha; valuntakerroin 0,6) mitoitusvirtaamat eri toistuvuuksien 
mitoitussateilla. Alueen purkuviemärin rakenteellinen kapasiteetti on n. 600 l/s. Paineellistuessaan 
viemärin vedenjohtokyky kasvaa hieman. 

 Sadetapahtuman toistuvuus 

Toistuvuus (vuotta) 5 vuotta 10 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 100 vuotta 

Mitoitussade 15 min (l/s/ha) 122 157 187 217 242 

Mitoitussade 15 min (mm) 11,0 14,1 16,8 19,5 21,8 

Maksimivirtaama (l/s) 920 1 184 1 411 1 638 1 827 

Kokonaisvirtaama (m³) 828 1 066 1 270 1 474 1644 

Poikkeuksellisilla rankkasateilla purkuviemärin kapasiteetin loppuminen voi johtaa laajaan tul-
vimiseen pintatulvareittien puuttuessa. 

4.2 Maanpäälliset tulvareitit ja painanteet 

Suunnittelualueelta ei ole luonnollista maanpäällistä tulvareittiä pois alueelta (Kuva 11). Pin-
tavaluntareitit johtavat suunnittelualueen keskellä olevaan painanteeseen. 

 

Kuva 11. Suunnittelualueen pintavaluntareitit ja painanteet. Huom: Painanteet esittävät maanpin-
nan muotojen mahdollistaman ääritilanteen, jossa ei ole huomioitu hulevesiverkoston toimintaa. 

Maanpinnan kynnys 
n. + 7,3 m 

Maanpinnan kynnys 
n. + 9,4 m 
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Maljamaisen alueen pohja on alempana kuin maanpinnan ”kynnykset” (Kuva 11). Etelässä kyn-
nyksen muodostaa Munkkiluodonkujan ja Hiiralankaaren välinen kevyenliikenteenväylä (+9,4 
m; Kuva 10) ja pohjoisessa Alalinnake -katu (+7,3 m). Maljamaisen korttelin 13057 pohja on 
yleisesti n. +6,3...+6,5 m. Näin ollen alueellinen pintatulvareitti ohjautuisi pohjoiseen Alalin-
nake -kadun yli vasta tulvan ollessa jo hyvin laaja ja n. 1 m syvä. 

Tulvariskiongelma kohdistuu erityisesti alimpana sijaitsevaan kortteliin 13057, mutta myös ka-
tualueille. Kyseisen kortteliin alavuus aiheuttaa tulvariskin lisäksi haasteita myös sen perus-
kuivatukselle. 

4.3 Havaittuja vähäisempiä hulevesiongelmia 

Maastokäynnin yhteydessä suunnittelualueelta tunnistettiin myös vähäisempiä hulevesion-
gelmia, kuten puuttuvia reunakiviä ja huonosti sijoitettuja ritiläkaivoja. Havaitut ongelmat 
ovat melko tyypillisiä, ja niiden korjaaminen olemassa olevien kiinteistöjen läheisyydessä on 
hankalaa. Valokuvakooste havaituista ongelmista on esitetty Liitteessä 2. 
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5 Hulevesiongelmien ratkaisuvaihtoehdot 

Työn aikana käsiteltiin yhdessä työn tilaajan kanssa useita ratkaisuvaihtoehtoja tunnistetun 
alueellisen tulvariskin poistamiseksi. Käsitellyt vaihtoehdot on kuvattu alla (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Työn aikana käsitellyt vaihtoehdot alueellisen tulvaongelman ratkaisemiseksi. 

 VE 1 VE 2A VE 2B VE 3 

Ratkaisun kuvaus 

Purkuviemärin kapasi-
teetin kasvattaminen 
DN 800 purkuviemärin 
suurentaminen ja/tai 
viettokaltevuuden lisää-
minen. 

Alueellinen tulvapump-
paamo 
Tulvatilanteessa pump-
paamo ja sen painevie-
märi täydentävät paino-
voimaista DN 800 pur-
kureittiä. 

Alueellinen tulva- ja hu-
levesipumppaamo 
Tulvatilanteessa toi-
minta kuten VE 2A. 
Pumppaamolla erillinen 
pienempi ”kuivatus-
pumppu”, joka nostaa 
korttelin 13057 kuiva-
tusvedet viereiseen ny-
kyiseen hulevesiviemä-
riin. 

Virtausreitti pohjoisen 
kautta 
Westendintien ja Itälin-
nakkeen risteyksestä 
virtausreitti käännetään 
pohjoiseen, mikä pie-
nentää ongelmallisen 
DN 800 purkuviemärin 
valuma-aluetta n. 36 %. 

Toteutettavuus 

Teknisesti haastava. 
Edellyttää syvää (n. 6-7 
m) ja pitkää (n. 160-270 
m) kaivantoa ahtaassa 
tilassa ja mahdollisesti 
kallion louhimista. Ra-
kennukset lähellä. 

Hyvä. 
Pumppaamolle sopiva 
sijainti on kaupungin 
omistuksessa. 
Paineviemärin kaivanto 
n. 2 m syvä, pituus n. 
180 m. 

Melko hyvä. 
Sopiva sijainti on kau-
pungin omistuksessa. 
Paineviemärin kaivanto 
n. 2 m syvä, pituus n. 
180 m. Edellyttää kort-
telin 13057 kuivatuksen 
muutoksia. 
 

Haastava. 
Alalinnake –kadun ta-
sauksen notko on haas-
tava, ja johtaa tarpeet-
toman syvään kaivan-
toon puistossa, joka on 
liito-orava-aluetta. 
Syvä kaivanto pääka-
dulla Westendintiellä. 

Hyvät puolet 

+ Alueellisen tulvariskin 
poistaminen 
+ Painovoimainen pur-
kureitti 
+ Vähäiset ylläpitokus-
tannukset 

+ Alueellisen tulvariskin 
poistaminen 
+ Kaivanto VE1:een ver-
rattuna matala 

+ Alueellisen tulvariskin 
poistaminen 
+ Mahdollisuus kehittää 
korttelin 13057 perus-
kuivatusta pienellä li-
säinvestoinnilla 
+ Kaivanto VE1:een ver-
rattuna matala 

+ Alueellisen tulvariskin 
vähentäminen 
+ Painovoimainen pur-
kureitti 
+ Mahdollistaa ostos-
keskuksen alueen hule-
vesin johtamiseen tätä 
reittiä 

Huonot puolet 

- Hyvin syvä ja pitkä kai-
vanto 
- Ahdas tila 

- Pumppaamon ylläpito-
kustannukset 

- Pumppaamon ylläpito-
kustannukset 
- Kiinteistökohtaisen 
kuivatusratkaisun kehit-
täminen useamman 
kiinteistön kesken han-
kalaa (rasitteiden muo-
dostaminen) 

- Täyttää alueen nor-
maalitilanteen mitoituk-
sen, mutta ei tulvamitoi-
tusta 
- Pitkä kaivanto pää- ja 
sivukadulle sekä puis-
toon (yht. n. 550 m) 
- Yhteensovittaminen 
liito-orava-alueisiin 
- Hiiralantien ojan ja 
rumpujen mahdolliset 
muutokset 

Vertailukustannus 
€€€ €€ €€ 

+ Toimenpiteet kiinteis-
töillä 

€€€ 

 

Työn tilaajan päätöksellä tarkempaan suunnitteluun valikoitui VE 2A. 

 

  



 
 Westendinpuiston hulevesiselvitys 14/17 

7.8.2020 
  

 

 

6 Hulevesien hallinnan kehittäminen 

Alueellista hulevesien hallintaa kehitetään rakennettavalla tulvapumppaamolla, joka perustuu 
aiemmin esiteltyyn vaihtoehtoon VE 2A (Taulukko 3). Tulvatilanteessa pumppaamo täydentää 
kapasiteetiltaan rajallista nykyistä painovoimaista DN 800 purkuviemäriä. Normaaleilla sade-
tapahtumilla hulevedet johdetaan nykyistä purkuviemäriä pitkin. 

Tulvapumppaamon avulla saadaan johdettua rankkasadetulvan esiintyessä tehokkaasti hule-
vedet pois maljamaiselta korttelialueelta. Pumppaamon ja sen paineviemärin mitoituksesta 
riippuu, kuinka harvinaisten (tilastolliselta toistuvuudeltaan) sadetapahtumien aiheuttama 
tulvariski saadaan poistettua. 

Ratkaisun myötä rakennetaan (Kuva 12): 

• Pumppaamoon johtava ylivuotorakenne 

• Paikalla rakennettava hulevesipumppaamo 

• Paineviemäri (n. 50 m) 

• Viettoviemäri (n. 130 m) 

 

 

Kuva 12. Alueellinen tulvapumppaamo (VE 2A). 
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6.1 Sijoittuminen 

Pumppaamo sijoittuu Munkkiluodonkujan itäpään pysäköintialueelle, joka on Espoon kaupun-
gin omistuksessa. Pumppaamo sijoitetaan lähtökohtaisesti pysäköintialueen itäpäähän (Kuva 
13). Kyse on maanalaisesta rakenteesta, josta näkyviin tulee pumppaamon kansilaatta, kansis-
tot sekä ilmanvaihtoputket. Kunnossapidon takia pumppaamo edellyttää hyvää saavutetta-
vuutta. Aluevaraus tarkentuu jatkosuunnittelussa. 

 

Kuva 13. Hulevesipumppaamon alustava sijoittuminen Munkkiluodonkujan pysäköintialueelle. 

6.2 Toimintaperiaate 

Pumppaamoon ohjautuu vettä, kun nykyisessä ja säilyvässä DN 800 purkuviemärissä vesi nou-
see riittävästi. Pumppaamon ja DN 800 purkuviemärin väliin tulee kaivorakenne, jossa on kyn-
nys. Kynnyksen korkeus on alustavasti n. 40 % purkuviemärin putkihalkaisijasta (n. +4,9 m). 
Kynnys on asetettu alhaiseksi, jotta pumppaamo käynnistyy säännöllisesti muutenkin kuin 
poikkeuksellisilla sateilla. Pumppaamo käynnistyy, kun sen imualtaassa vesi nousee määrätylle 
korkeudelle. Pumppaamon imuallas ohjelmoidaan tyhjentymään säännöllisesti esim. viikoit-
tain, vaikka vedenpinta olisikin alle varsinaisen käynnistysrajan. 

Pumppaamosta lähtee paineviemäri, joka kulkee nykyisen DN 800 hulevesiviemärin päällä/vie-
ressä huomattavasti ylempänä ja lähempänä maanpintaa (Kuva 14). Paineviemäri purkaa uu-
teen kaivoon, kun maanpinta lähtee viettämään kohti merta. Purkukaivosta eteenpäin hule-
vedet johdetaan uudella viettoviemärillä kohti merenrantaa ja se yhdistyy nykyiseen DN 800 
hulevesiviemäriin kohdassa, jossa nykyisen viemärin viettokaltevuus on riittävä (Kuva 12 ja 
Kuva 14). 

Tarvittavan uuden hulevesiviemärin pituus on n. 180 m, josta paineviemäri n. 50 m ja vietto-
viemäri n. 130 m. Kaivantosyvyys on n. 2,0-2,5 m. Hulevesiviemärin sijoittaminen kevyenlii-
kenteenväylän alle vaatii yhteensovitusta muihin johtoihin. 
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Kuva 14. Hulevesipumppaamon purkuputken periaatepituusleikkaus. Purkuputkea varten tarvittava 
kaivanto on huomattavasti matalampi kuin hyvin syvällä kulkeva nykyinen DN 800 hulevesiviemäri. 

6.3 Mitoitus 

Pumppaamon ja sen purkuviemärin (paineviemäri ja viettoviemäri) mitoitus tarkennetaan jat-
kosuunnittelun yhteydessä. Mitoitus riippuu siitä, kuinka poikkeuksellisten sadetapahtumien 
aiheuttama tulvariski halutaan poistaa. Alla (Taulukko 4) on esitetty alustavat mitoitukset si-
ten, että nykyisen purkuviemärin sallitaan padottaa n. 0,3 m lakensa yläpuolelle, jolloin sen 
vedenjohtokyky kasvaa. 0,3 m padotuksella vesi nousee korttelin alueella korkeudelle n. +4,9 
m (korttelin maanpinta alimmillaan n. +6,3 m). 

Taulukko 4. Suunnittelualueen mitoitusvirtaamat, nykyisen purkuviemärin kapasiteetti ja tulva-
pumppaamon alustava mitoitus eri toistuvuuksien mitoitussateilla. 

 Sadetapahtuman toistuvuus 

Toistuvuus (vuotta) 5 vuotta 10 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 100 vuotta 

Mitoitussade 15 min (l/s/ha) 122 157 187 217 242 

Mitoitussade 15 min (mm) 11,0 14,1 16,8 19,5 21,8 

Maksimivirtaama (l/s) 920 1 184 1 411 1 638 1 827 

Kokonaisvirtaama (m³) 828 1 066 1 270 1 474 1644 

 Nykyisen purkuviemärin välityskyky 

DN 800 kapasiteetti, padotta-
maton (l/s) 

600 

DN 800 kapasiteetti paineelli-
sena (n. 0,3 m padotus) (l/s) 

1000…1100 

 Pumppaamon alustava mitoitus n. 0,3 m padotus sallien 

Pumppaamon tarvittava 
tuotto (l/s) 

0 100 300 500 700 

Pumppaamon paineviemärin 
putkikoko (pituus n. 50 m) 

- 225 PE 315 PE 400 PE 500 PE 

Pumppaamon viettoviemärin 
putkikoko (pituus n. 130 m, 
vietto n. 36 ‰) 

- 315 PP 450 PP 450 PP 560 PP 

Pumppaamon tarvittava nostokorkeus on n. 5 m. Verrattain lyhyestä paineviemäristä johtuen 
sen painehäviö jää vähäiseksi. Pumppaamomitoitus tarkentuu rakennussuunnitteluvaiheessa. 
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6.4 Alustava kustannusarvio 

Ratkaisun kustannusarvio riippuu oleellisesti pumppaamon valittavasta mitoituksesta, ja se 
tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Alla oleva alustava kustannusarvio on laskettu FORE 
kustannuslaskentaohjelmalla 1/10a sadetapahtuman mitoituksella (Taulukko 5). Alustava kus-
tannusarvio hankkeelle on n. 275 000 €. 

Taulukko 5. Hulevesipumppaamon ja purkulinjojen alustava kustannusarvio (1/10a sadetapahtu-
man mitoitus). 
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Osavaluma-alueet ja numerointi

Purkusuunnat

Suunnittelualue

Hulevesiviemärit
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Kantakartan ojat

Kiinteistörajat
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Osavaluma-alue Pinta-ala (ha) Ve ä läpäisemätön pinta (%)

1 5.08 50

2 3.49 75

3 5.01 56

4 0.99 60

5 2.02 64

6 1.14 59 Vedenjakajan sijainti on
viitteellinen ja riippuu
liikekeskuksen toteutuksesta

Hulevesiviemäri purkaa
maanpinnan merkittävän
kynnyksen ali

Vedenjakajan sijainti on
viitteellinen, osa kiinteistöjen
vesistä johdetaan länteen



Westendinpuiston hulevesiselvitys  
LIITE 2. Havaintoja hulevesien hallinnasta

Havaittuja vähäisempiä hulevesiongelmia

Kuva 1. Suunnittelualueelta tunnistettuja vähäisempiä hulevesiongelmia.
a) Westendintie 48-50. Tien pintavalunta voi ohjautua kiinteistölle.
b) Länsilinnake 6-10. Osa vesistä johdetaan suoraan kadulle, osa itään toiselle valuma-alueelle.
c) Itälinnake 9. Ritiläkaivo on risteyksen alapuolella. Osa tien vesistä ohjautuu Linnakepolulle.
d) Itälinnake 9. Kiinteistö alempana kuin katu, reunakivet puutteelliset.
e) Munkkiluodonpolku. P-alueelta puuttuvat ritiläkaivot ja vedet ohjautuvat Munkkiluodonpolulle.
f) Munkkiluodonkuja 2. Vähäinen reunakivi, joten kadun vedet voivat johtua kiinteistölle.

a) b)

c) d)

e) f)
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