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1. JOHDANTO

Hankkeessa laadittiin kaavamuutosta varten Munkkiluodonkuja 2 -tontille (Kortteli 1357, tontti 4)
hulevesiselvitys, jossa tarkastellaan hulevesien hallinnan toimenpiteitä tontilla. Tontilla on ennes-
tään kolme asuinrakennusta ja täydennysrakentamisessa on suunniteltu kahta asuinrakennusta
lisää. Työssä laskettiin rakentamisen vaikutukset tontilta syntyvään hulevesien määrään tontin
olemassa oleva rakentaminen huomioiden. Lisäksi kohteen hulevesien hallinnalle esitettiin sovel-
tuvat hallintatoimenpiteet. Tontin hulevesien hallinnan tavoitteena on vähentää/viivyttää huleve-
siä ennen niiden johtamista kunnalliseen hulevesiverkostoon. Säätelemällä purkuvirtaamaa pyri-
tään tontilta purkautuva hulevesivirtaama säilyttämään korkeintaan rakentamista edeltävällä ta-
solla.

Suunnitelman ovat laatineet TkK Veera Kahva sekä DI Anni Orkoneva Ramboll Finland Oy:stä.
Työn tilaajana on toiminut Elina Suonranta/Markku Kemppainen JM Suomi Oy:stä.

2. SUUNNITTELUKOHDE

Kohde sijaitsee Espoossa osoitteessa Munkkiluodonkuja 2 (Kuva 1). Tontti rajautuu Munkkiluo-
donkujaan ja Westendintiehen.

Kuva 1 Tontin sijainti
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3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA MAANKÄYTTÖ

Tontti on kooltaan noin 0,87 hehtaaria. Nykytilassa tontilla sijaitsee asuinrakennuksia, autokatok-
set ja tontin sisäinen piha-/istutusalue (Kuva 1). Tontin olemassa olevat rakennukset säilytetään
ja tontin länsireunaan rakennetaan kaksi 4-kerroksista asuinkerrostaloa sekä eteläreunaan uusia
autopaikkoja (Kuva 2). Vettä läpäisemättömän pinnan määrä tulee hieman rakentamisen myötä
kasvamaan, mikä lisää tontilta muodostuvien hulevesien määrää.

Tontti viettää loivasti kohti tontin keskiosaa, jonne pintavedet ohjautuvat. Nykytilanteessa tontin
hulevedet johdetaan hulevesiviemäreillä todennäköisesti Munkkiluodonkujan suuntaiseen runko-
johtoon (500B). Nykyisen hulevesiliitoksen tarkempi sijainti ja korkoasema tulee tarkentaa jatko-
suunnittelussa. Tontin nykyisiä viemäreitä tai putkikokoja ei tämän suunnittelutyön yhteydessä
mitattu. Mittaukset tulee suorittaa jatkosuunnittelussa.

Kuva 2. Ote tontin pihasuunnitelmasta (Ramboll 2020).
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4. HULEVESIEN HALLINTA

4.1 Viivytystarve

Hulevesien hallinnan tavoitteena on säilyttää tontilta purkautuva virtaama rakentamista edeltä-
vällä tasolla ja mahdollisuuksien mukaan edelleen vähentää purkuvirtaamaa. Vettä läpäisemättö-
män pinnan määrä tulee rakentamisen myötä kasvamaan, mikä lisää tontilta muodostuvien hule-
vesien määrää. Näin ollen hulevesiä on tarpeen viivyttää ennen verkostoon johtamista. Viivytys-
tarvetta on arvioitu sekä uuden lisärakentamisen että muun nykyisen tontin osalta.

Viivytystarve laskettiin Espoon kaupungilla yleisesti käytössä olevan ohjeistuksen mukaisesti: vii-
vytetään yksi kuutio vettä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Koville
pinnoille arvioitiin valuntakertoimet: kattopinnoille ja asfaltille 0,9 ja pihan nurmikivialueille 0,7.
Valuntakertoimella kuvataan huleveden osuus, joka ei imeydy maaperään vaan kulkeutuu pinta-
valuntana. Viheralueilta ei laskelmassa oleteta syntyvän valuntaa.

Uudet suunnitellut parkkipaikat tontin eteläosassa on tarkoitus toteuttaa ilman katosta, mutta jos
autopaikoille haluttaisiin jatkosuunnittelussa suunnitella katosta, tulisi se toteuttaa viherkattoi-
sena. Viherkatto vähentää hulevesien viivytystarvetta. Viherkattoa ei kuitenkaan toistaiseksi ole
suunnittelualueelle esitetty.

Taulukko 1 Tontin länsiosan hulevesien viivytystarve (uudet asuinrakennukset)

Pinta-ala
(m2)

Viivytystarve
(m3)

Katto 1080 10,8
Muut kovat pinnat 390 3,9
Yhteensä 1470 14,7

Taulukko 2 Tontin eteläosan hulevesien viivytystarve (uusi autokatos)

Pinta-ala
(m2)

Viivytystarve
(m3)

Katto 290 2,9
Muut kovat pinnat 480 4,8
Yhteensä 770 7,7

Taulukko 3. Muun nykyisen tontin osalta hulevesien viivytystarve

Pinta-ala
(m2)

Viivytystarve
(m3)

Katto
Parkkialue

1650
2400

16,5
          24,0

Muut kovat pinnat 1170 11,7
Yhteensä 2820 52,2

4.2 Hulevesien hallintamenetelmät tontilla

Ensisijaisesti syntyvää valuntaa tulisi pyrkiä vähentämään viherrakenteiden ja läpäisevien pääl-
lysteiden avulla. Koska hulevesien viivytys ei tontilla ole mahdollista (maaperä savea), tulee hu-
levesiä pyrkiä viivyttämään ennen niiden johtamista eteenpäin.

Tontilla syntyviä hulevesiä on mahdollista viivyttää joko maanalaisin tai maanpäällisin ratkaisuin.
Myös vaihtoehtojen yhdistelmä on mahdollinen ja suunnitelmaratkaisu tarkentuu jatkosuunnitte-
luvaiheessa. Hulevesisuunnitelmassa (Liite 1) esitetyt tilavaraukset perustuvat arkkitehtiluonnok-
seen tontinkäyttösuunnitelmasta (03/2018) ja alustavaan pihasuunnitelmaan (Ramboll 2020).
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Westendinpuiston alueelle laaditun hulevesiselvityksen (Sitowise 06/2020) perusteella Munkkiluo-
donkujalle esitetään rakennettavan valuma-alueen alueellinen tulvapumppaamo, joka palvelee
tontin tulvahallinnan ohella muun valuma-alueen hulevesien hallintaa.  Tulvatilanteessa pump-
paamo täydentää kapasiteetiltaan rajallista nykyistä DN800 purkuviemäriä. Pumppaamo turvaa
sen, että tulvatilanteessa Munkkiluodonkujan hulevesiviemärissä on enemmän tilaa vastaanottaa
valuma-alueen ja myös Munkkiluodonkuja 2:n tontin hulevesiä.

4.2.1 Vaihtoehto 1 – Maanalainen viivytys

Tontin hulevedet (pinta- ja kattovedet) voidaan johtaa hulevesiviemäreitä pitkin viheralueen
etelä- ja itäpuolelle, johon rakennetaan maanalaisia viivytyksiä putki- tai kasettirakenteena. Vii-
vytysrakenteiden purkuvirtaama tulee säätää riittävän pieneksi, jotta tontin purkuvirtaa vastaisi
vähintään rakentamisen edeltävää tasoa.  Viivytysrakenteet varustetaan ylivuodolla. Viivytysra-
kenteista vedet johdetaan tontin hulevesiviemäreitä pitkin HSY:n hulevesiviemäriin. Olemassa
olevien viemärien korot ja liitospiste HSY:n verkostoon tarkistetaan jatkosuunnittelussa. Tontin
rakennettuja hulevesiviemäreitä ei ole toistaiseksi vielä mitattu, joten korkotarkastelut ovat alus-
tavia.

4.2.2 Vaihtoehto 2 - Maanpäällinen viivytys

Tontin hulevedet (pinta- ja kattovedet) voidaan johtaa pintavaluntana ja hulevesiviemäreitä pit-
kin pihan keskelle jäävän piha-alueen lounaiskulmaan, jossa viivytys tapahtuisi hulevesipainan-
teessa kasvillisuutta hyödyntäen. Painanteesta hulevedet puretaan rummulla, jonka avulla sää-
dellään purkuvirtaamaa. Rumpu liitetään tontin olemassa oleviin hulevesiviemäreihin. Painanteen
tieltä voidaan joutua kaatamaan muutama nykyinen puu, mutta tilalle voidaan istuttaa uusia
puita. Maanpäällinen hulevesipainanne voidaan suunnitella niin, että se lisää maisemallista viih-
tyisyyttä.

Suunnittelutyön aikana on kuitenkin päädytty esittämään maanalaista viivytystä, jotta nykyinen
piha-alue puustoineen säilyisi mahdollisimman paljon nykyisellään. Tämä on taloyhtiön asukkai-
den ja rakentajan toivomus.

4.3 Hulevesien laatu

Katolta ja pihalta virtaavia hulevesiä voidaan pitää laadultaan suhteellisen puhtaana. Parkkialu-
eella muodostuvat hulevedet ovat muun tontin vesiä likaisempia, mutta toistaiseksi tonttien ve-
siltä ei ole vielä edellytetty esikäsittelyä ja ne voidaan johtaa edelleen hulevesiviemäriin. Mahdol-
lisuuksien mukaan parkkialueella on suositeltavaa hyödyntää läpäiseviä päällysteitä ja pyrkiä joh-
tamaan vesiä kasvillisuudelle. Näitä mahdollisuuksia on tutkittava jatkosuunnittelussa lisää.

4.4 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Suunnittelualueen hulevesikuormitus on suurimmillaan rakentamisen aikana. Myös rakentamisen
aikana hulevedet tulee viivyttää ennen johtamista eteenpäin. Ennakkoon rakennettavia pysyviä
hulevesijärjestelmiä voidaan hyödyntää soveltuvin osin rakennustöiden aikana. On huomattava,
että pysyvän järjestelmän kunnossapitoon (kertyneen lietteen tyhjennys) tulee kiinnittää huo-
miota rakentamisen jälkeen, koska työnaikainen korkea kiintoainekuormitus tukkii usein hallinta-
rakenteet varsinkin runsassateisina aikoina.

4.5 Suositukset kaavamerkinnöiksi

Kiinteistöllä syntyviä hulevesiä tulee ensisijaisesti pyrkiä vähentämän. Vettä läpäisemättömillä
pinnoilla syntyvät hulevedet tulee viivyttää tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus
on 1 kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakentei-
den tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
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5. TULVATARKASTELU

5.1 Tarkastelun tausta

Suunnittelukohteen tulvariskikartoitus laadittiin sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laati-
man alustavan hulevesitulvakartan että alueen kanta- ja johtokarttojen perusteella. Valuma-alu-
eelle on laadittu myös laajempi Westendinpuiston hulevesiselvitys (Sitowise 06/2020).

Suomen ympäristökeskus on laatinut koko Suomen kattavat alustavat tulvariskikartat tulvaris-
kien arvioinnin helpottamiseksi. Mallinnettuna sadetapahtumana on käytetty harvinaista kerran
100 vuodessa toistuvaa rankkasadetilannetta. Tulvakartassa hulevesiverkosto on huomioitu vain
karkealla tasolla olettaen 10 mm/h vakiohäviö tiiviisti rakennetuilta alueilta. Tämän työn puit-
teissa ei ole tutkittu hulevesiverkoston todellista kapasiteettia. Voidaan kuitenkin todeta, että hu-
levesiverkoston välityskyky ei riitä välittämään kerran 100 vuodessa esiintyvän rankkasateen tul-
vavesiä. Näin ollen hulevesitulvakartassa esiintyvät lammikot pitävät todennäköisesti melko hy-
vin paikkansa.

5.2 Kohteen tulvatarkastelu

Munkkiluodonkuja 2:n tontilla näyttää alustavan hulevesitulvakartan mukaan esiintyvän hulevesi-
tulvariski (Kuva 4). Tämä johtuu siitä, että tontti sijaitsee maastollisesti alavalla alueella ja ilman
hulevesiverkostoa vesi pääsisi rankkasateen aikaan lammikoitumaan tontilla. Tontilla on kuiten-
kin nykyiselläänkin pihan puolella hulevesikaivoja, joiden avulla vedet johdetaan kaupungin hule-
vesiverkostoon. Hulevesistä aiheutuneita vahinkoja ei tiedettävästi ole tontilla esiintynyt.

Tontin pinnantasaus viettää kuitenkin luontaisesti kohti keskustan piha-aluetta ja leikkipaikkaa.
Tämän vuoksi täytyy varautua tulvamitoittamaan uudet suunniteltavat hulevesiputket/-painanne.
Myös rakennetut hulevesiputket olisi tällöin syytä uusia ja tulvamitoittaa. Tontilta painovoimai-
sesti poisohjautuvan tulvareitin mahdollistaminen vaatisi massiivisia pinnantasausmuutoksia eikä
se tule kohteessa kyseeseen. Westendinpuiston hulevesiselvityksessä (Sitowise 06/2020) kau-
pungin maalle esitetään toteutettavan alueellinen tulvapumppaamo, jonka avulla on mahdollista
ehkäistä tulvahaittoja tontilla ja valuma-alueella.

Tontin jatkosuunnittelussa huomioitava kohta sijaitsee puolestaan lähellä Munkkiluodonkujan ja
Westendintien risteystä (Kuva 5). Katujen hulevedet ohjautuvat risteyksestä kohti Munkkiluodon-
kujaa ja saattavat rankkasateen aikana virrata tontille kulkuväylän kohdalta, jossa on madallettu
reunakiveys. Myös vastapäisen tontin mäeltä vedet virtaavat kohti Munkkiluodonkujaa. Huleve-
den ritiläkaivo sijaitsee kadulla vasta tontin kulkuväylän jälkeen. Jatkosuunnittelussa on siis py-
rittävä varmistamaan, ettei katualueilta vesiä pääse virtaamaan tontille.



6

Ramboll Finland Oy
Hulevesisuunnitelma

Kuva 4 Alustava hulevesitulvakartta (SYKE)

Kuva 5 Katuvesien tulvimisen riski Munkkiluodonkujalta (merkitty magentalla).
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5.3 Virtaama tulvatilanteessa

Tulvatilanteen virtaama tontilla laskettiin kerran 50 vuodessa toistuvalla 15 minuutin sateella (in-
tensiteetti 250 l/s/ha). Tällöin koko tontilta kaupungin hulevesiverkkoon johdettava purkuvir-
taama olisi n. 260 l/s. Koska tontilta pois ei johda maanpäällistä tulvareittiä, tulisi tontin huleve-
siviemärit mitoittaa mainittua tulvatilanteen purkuvirtaamaa varten (kts. liite 1). Alustava put-
kien koko tulvareitillä olisi noin 600 mm. Todennäköisesti myös tontin rakennettuja huleve-
siviemäreitä joudutaan tulvamitoituksen takia saneeraamaan suuremmiksi. Vaadittava putkien
koko ja tontin rakennettujen hulevesiviemäreiden saneerauksen laajuus tulee selvittää tarkem-
min jatkosuunnittelussa.

5.4 Suositukset

Tontin pinnantasaussuunnittelussa tulee huomioida tontilla syntyvien hulevesien ohjaaminen hal-
litusti eteenpäin myös tulvatilanteessa. Koska tontilta ei ole mahdollista järjestää maanpäällistä
tulvareittiä kadulle, tulisi tulvavedet ohjata tontilta eteenpäin hulevesiviemäreitä pitkin. Tontin
hulevesiviemärit suositellaankin mitoitettavan tulvatilanteiden varalle.  Jatkosuunnittelussa on
tarkasteltava tarkemmin tontin nykyisten hulevesiviemäreiden kapasiteetin lisäystarve ja uusien
ritiläkaivojen sijoittuminen. Lisäksi tontilla suositellaan käyttämään vettä läpäiseviä pintamateri-
aaleja. Tontin lisärakentaminen on sidoksissa esitetyn tulvapumppaamon toteutusaikatauluun.


