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ESPOON KAUPUNKI 
HÖGNÄSIN KATUJEN YLEISSUUNNITELMA 
 
1 Johdanto 

1.1 Lähtökohdat 

Högnäsin asemakaava-alue sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella, Bodominjär-
ven ja Matalajärven välisellä kannaksella, joka nousee yli 30 metrin korkeu-
teen vedenpinnasta. Alue on vanhaa loma-asunto- ja pientaloaluetta.  

Asemakaava-alueen hulevedet purkautuvat Bodomin- ja Matalajärveen. Bo-
dominjärvi toimii poikkeusolojen vedenhankintavesistönä ja Matalajärvi on 
valtakunnallisesti arvokasta luonnonsuojelualuetta sekä Natura 2000 -aluetta. 
Espoon 1.9.2009 voimaan tulleissa ympäristönsuojelumääräyksissä on edelly-
tetty hulevesien hallintamenetelmien toteuttamista Matalajärven valuma-
alueella. 

Tämä päivitetty hulevesiselvitys on osa Högnäsin katujen yleissuunnitelmaa.  
Hulevesiselvityksessä oli laadittu tarkastelu Högnäsin asemakaava-alueen hu-
levesien hallinnasta. Työssä määritettiin selvitysalueen valuma-alueet, valu-
makertoimet ja -reitit. Hulevesien hallintatoimenpiteiden mitoittamiseksi las-
kettiin alueella muodostuvat hulevesimäärät ja -virtaamat. Tässä hulevesisel-
vityksen päivityksessä on muutettu Paciuksentien eteläisen osan hulevesien 
hallintatoimenpiteitä. Muutokset johtuvat Matalajärven Natura- alueen liittä-
misestä Nuuksion kansallispuistoon. 

2 Selvitysalue 

Selvityskohteena on Högnäsin asemakaava-alue, pinta-alaltaan noin 40 ha. 
Selvityksessä on keskitytty tarkastelemaan suunnittelun sadevesiviemäriver-
kon valuma-aluetta, pinta-alaltaan noin 13 hehtaaria ja sillä muodostuvia hu-
levesiä.  

2.1 Valuma-alueet ja -reitit 

Selvitysalue jakautuu kahteen päävaluma-alueeseen: Bodominjärven ja Mata-
lajärven valuma-alueisiin. Bodominjärveen laskeva sadevesiviemäröity valu-
ma-alue on kooltaan noin 6,2 hehtaaria ja Matalajärveen laskeva sade-
vesiviemäröity valuma-alue noin 6,9 hehtaaria. Sadevesiverkoston päävalu-
ma-alueet on edelleen jaettu pienvaluma-alueiksi eri purkupisteiden mukai-
sesti. Valuma-alueiden rajauksessa on huomioitu uusi asemakaava ja katu-
suunnitelmat. 

Sadevesiviemäröitävän alueen alapuolelle jää asemakaava-alueesta noin 27 
hehtaaria. Tästä alueesta etenkin Matalajärven valuma-alueella on noin 13 
hehtaaria ja Bodominjärven valuma-alueella noin 14 hehtaaria. Sade-
vesiviemäröinnin alapuolisista alueista Bodominjärven puolella on enemmän 
loma-asuntoja, Matalajärven puolella alue on suurelta osin rakentamatonta. 
Sadevesiviemäriverkon alapuolisten alueiden hulevedet purkautuvat järviin 
hajautetusti useita pieniä purkureittejä pitkin. 

Tarkasteltavat valuma-alueet ja reitit on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Sadevesiviemäriverkoston valuma-alueet. 
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3 Hydrologinen tarkastelu 

3.1 Mitoitussateet 

Hulevesivirtaama ja -määrä määräytyvät mitoitussateen, valuma-alueen pin-
ta-alan ja valumiskertoimen mukaan. Mitoitusvirtaama ja -vesimäärä laske-
taan joko sulan kauden rankkasateen tai lumen kevätsulamisen perusteella. 
Rakennetuilla alueilla laskentaperusteena käytetään rankkasadetta. Mitoitus-
sade määritetään perustuen valuma-alueen pinta-alaan ja haluttuun toistu-
vuuteen, jotka määräävät sateen kestoajan ja rankkuuden. Selvitysalueen mi-
toitussateen kestoksi valittiin 10 minuuttia perustuen pienvaluma-alueiden 
kokoon. Mitoitussateen toistuvuudeksi on valittu kerran viidessä vuodessa, 
jolloin sateen keskimääräiseksi rankkuudeksi saadaan 160 l/(s*ha). 

3.2 Valumakertoimet 

Selvitysalueella muodostuvan pintavalunnan määrän arvioimiseksi määritettiin 
eri maankäyttötyypeille valumiskertoimet. Valumiskerroin kuvaa alueelta pin-
tavaluntana poistuvan veden osuutta alueelle satavasta kokonaisvesimäärästä 
erilaisten häviöiden jälkeen. Valumiskerroin vastaa suunnilleen vettä täysin 
läpäisemättömien pintojen osuutta kokonaispinta-alasta. On kuitenkin huomi-
oitava, että valumiskerroin ei ole vakio, vaan sen suuruuteen vaikuttavat eri-
laiset muuttuvat tekijät, kuten sateen rankkuus, maaperän vesipitoisuus, 
edellisestä sadetapahtumasta kulunut aika, ilman lämpötila jne. Tarkastelussa 
käytetyt valumiskertoimet kuvaavat rankkasateen aiheuttaman valunnan 
määrää. Taulukossa 1 on esitetty eri maankäyttötyyppien valumiskertoimet ja 
taulukossa 2 valuma-alueiden valumiskertoimet. 

Taulukko 1. Maankäyttötyyppien valumiskertoimet. 
Maankäyttötyyppi Valumiskerroin 
Pientaloalue 0,3 
Tiealue 0,7 
Puistoalue 0,2 

 

Taulukko 2. Valuma-alueiden valumiskertoimet. 
Bodominjärven valuma-alue   

Valuma-alue Koko [ha] Valumiskerroin 
1.1 0.24 0,33 
1.2 2,54 0,36 
1.3 1,56 0,33 
1.4 0,98 0,36 
1.5 0,92 0,58 
1.6 0,11 0,70 

Matalajärven valuma-alue   

Valuma-alue Koko [ha] Valumiskerroin 
2.1 1,30 0,35 
2.2 4,15 0,38 
2.3 0,37 0,43 
2.4 1,04 0,35 
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3.3 Mitoitusvirtaamat 

Mitoitussateen, valuma-alueen pinta-alan ja valumiskertoimen mukaan laske-
tut mitoitusvirtaamat ja -vesimäärät on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Mitoitusvirtaamat ja -vesimäärät. 
Bodominjärven valuma-alue 

Valuma-alue Koko [ha] Valumiskerroin Mitoitusvirtaama [l/s] V [m3] 
1.1 0,24 0,33 13 8 
1.2 2,54 0,36 147 88 
1.3 1,56 0,33 84 50 
1.4 0,98 0,36 56 33 
1.5 0,92 0,58 86 51 
1.6 0,11 0,70 12 7 

Matalajärven valuma-alue 

Valuma-alue Koko [ha] Valumiskerroin Mitoitusvirtaama [l/s] V [m3] 
2.1 1,30 0,35 72 43 
2.2 4,15 0,38 253 152 
2.3 0,37 0,43 25 15 
2.4 1,04 0,35 58 35 

 

4 Hulevesien hallintatoimenpiteiden suunnittelu 

4.1 Hallinnan tarve 

Hulevesien purku jyrkkään rinteeseen aiheuttaa eroosiota. Tästä johtuen hu-
levesiä pyritään viivyttämään mahdollisuuksien mukaan riippuen maaston 
muodoista ja käytettävissä olevasta tilasta. Matalajärven valuma-alueella 
myös hulevesien laadullinen hallinta on tarpeen Matalajärven ollessa luonnon-
suojelu- ja Natura 2000 -aluetta. 

4.2 Hallintasuunnitelma 

Hulevesien hallintasuunnitelmat on esitetty liitteinä yleispiirustuksissa 
5802/319 ja 5802/320. 

4.2.1 Bodominjärven valuma-alue 

Bodominjärven valuma-alueella hulevedet kerätään sadevesiviemäreihin ja 
johdetaan viivytysojiin tai viivytysaltaisiin. Valuma-alueilta 1.3 ja 1.5 huleve-
det johdetaan sadevesiviemäreistä viivytysojiin (olemassa olevat ojat kunnos-
tetaan viivytysojiksi), joiden tarkoituksena on pidättää virtaamaa siten, että 
ojasta eteenpäin purettava virtaama vastaa kerran vuodessa toistuvan sade-
tapahtuman virtaamaa. Sallitun tason ylittävä virtaama varastoituu ojaan ja 
purkautuu sadetapahtuman jälkeen hiljalleen. Viivytysojat on mitoitettu vii-
vyttämään kerran 5 vuodessa tapahtuvan 10 minuutin rankkasateen aiheut-
tamat hulevedet. Tätä harvemmin toistuvissa tilanteissa purkautuvat virtaa-
mat alkavat taas kasvaa, kun viivytystilavuuden täytyttyä osa vesistä purkau-
tuu myös ylivuodon kautta.  

Mahdollisuus johtaa vedet tonttien läpi on selvitettävä ennen rakentamista ja 
on huolehdittava tarvittavien rasitteiden perustamisesta tonteille. Huomioita-
va on kuitenkin, että sadevesiviemäreiden puruista ja tonttien korkeusase-
masta johtuen vedet on johdettava tietyissä kohdissa tonttien kautta. Sijain-
niltaan hankalin kohta Tahtikujan päässä voidaan vaihtoehtoisesti ratkaista 
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kääntämällä Nuottirannan sadevesiviemäri purkamaan Paciuksentien sade-
vesiviemäriin. Tämä kuitenkin lisää Matalajärveen kohdistuvan hulevesikuor-
mituksen määrää. 

Taulukossa 4 on esitetty viivytysojien pituudet sekä tavoiteltava purkuvirtaa-
ma. Viivytysojan tyyppikuva on esitetty piirustuksessa 5802/319. 

Taulukko 4. Bodominjärven valuma-alueen viivytysojien pituudet ja tavoitel-
tavat purkuvirtaamat. 

Valuma-alue Viivytysojan pituus [m] Sallittu purkuvirtaama [l/s] 
1.3 28 35 
1.5 28 35 

 

Valuma-alueilta 1.2 ja 1.4 hulevedet johdetaan viivytysaltaan kautta Bodo-
minjärveen. Valuma-alueen 1.2 viivytysaltaaseen voidaan johtaa myös vene-
valkaman alueella muodostuvat hulevedet. Viivytysaltaat on mitoitettu kerran 
5 vuodessa sattuvan 10 minuuttia kestävän sateen vesimäärälle. Viivytysal-
taan rakenne on vastaava kuin Matalajärven valuma-alueella. Rakennetta on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.2.2. ja tyyppikuva on esitetty piirustukses-
sa 5802/320. Taulukossa 5 on esitetty viivytysaltaiden vaatimat tilantarpeet.  

Taulukko 5. Bodominjärven valuma-alueen viivytysaltaiden vaatimat tilan-
tarpeet. 

Valuma-alue Viivytysaltaan pinta-ala [m2] 
1.2 150 
1.4 60 

 

Valuma-alueen 1.1 hulevedet puretaan jyrkkään rinteeseen, jossa hulevesien 
viivyttäminen on mahdotonta suuresta pituuskaltevuudesta johtuen. Alueella 
muodostuva hulevesimäärä on verrattain vähäinen, joten varsinaisiin viivytys-
toimenpiteisiin ei ole välitöntä tarvetta.   
 
Bodominjärven valuma-alueella suositellaan em. toimenpiteiden lisäksi hule-
vesien tonttikohtaista viivytystä, koska tällöin sadevesiviemäriverkostoon ja 
edelleen purkupisteisiin johdettavien hulevesien määrä olisi pienempi. Ranta-
alueen suurien kaltevuuksien takia keskitetty hulevesien viivytys ei ole mah-
dollista kaikkialla, mistä johtuen tonttikohtainen viivytys on suositeltavaa 
etenkin osa-alueilla 1.1 ja 1.2. 

4.2.2 Matalajärven valuma-alue 

Matalajärven valuma-alueella valuma-alueilta 2.2 – 2.4 hulevedet kerätään 
sadevesiviemäreihin ja johdetaan viivytysaltaiden kautta Matalajärveen. Va-
luma-alueiden 2.2 ja 2.3 hulevedet käsitellään yhdessä. Viivytysaltaat toteu-
tetaan kaivamalla, ja niihin tulee noin 30 cm lammikoitumisvara ja noin 50 
cm paksu karkeasta hiekasta tehty kerros. Lammikoitunut vesi poistuu altaas-
ta suotautumalla hiekkapadon läpi purkuojaan.  

Viivytysaltaat on mitoitettu kerran 5 vuodessa sattuvan 10 minuuttia kestä-
vän sateen vesimäärälle. Taulukossa 6 on esitetty viivytysaltaiden vaatimat ti-
lantarpeet. Viivytysaltaan tyyppikuva on esitetty piirustuksessa 5802/320. 
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Taulukko 6. Matalajärven valuma-alueen viivytysaltaiden vaatimat tilantar-
peet. 

Valuma-alue Viivytysaltaan pinta-ala [m2] 
2.2 ja 2.3 555 

2.4 115 
 

Valuma-alueen 2.1 hulevedet johdetaan sadevesiviemäristä viivytysojaan. Vii-
vytysoja joudutaan rakentamaan suojelualueelle, mutta sitä tarvitaan rinteen 
eroosion estämiseksi. Viivytys on mitoitettu viivyttämään kerran viidessä vuo-
dessa toistuvan 10 minuutin rankkasateen aiheuttamat hulevedet, jolloin ojan 
pituus on noin 24 m.  

5 Johtopäätökset 

Högnäsin alue on hulevesien hallinnan kannalta haastava, koska alueella on 
suuria korkeuseroja, jotka estävät keskitettyjen viivytysjärjestelmien toteut-
tamisen osalla valuma-alueista. Alue sijaitsee kannaksella kahden järven vä-
lissä, joilla molemmilla on erityistä arvoa vedenhankinnan tai luontoarvojen 
kannalta. Tästä johtuen hulevesien hallintatoimenpiteet alueella ovat suositel-
tavia, vaikka rakentamisen luonteesta ja väljyydestä johtuen muodostuvat 
hulevedet eivät ole erityisen likaisia tai määrältään poikkeuksellisen suuria. 

Hulevesien hallintatoimenpiteet perustuvat svv-verkon purkupisteissä toteu-
tettavaan viivyttämiseen, jota suositellaan tuettavaksi tonttikohtaisilla toi-
menpiteillä. Tonttikohtaista hulevesien hallintaa suositellaan sadevesiviemä-
röinnin alapuolisilla rinnetonteilla, jotka eivät pääse keskitettyyn käsittelyyn 
mukaan. Tonttikohtaisille ratkaisuille on tarvetta etenkin kuormitukselle her-
kemmän Matalajärven valuma-alueella.  

Sadevesiviemäreiden purkupisteissä toimenpiteet ovat melko välttämättömiä 
eroosion estämiseksi sekä hulevesien mahdollisten laatuvaikutuksen vähen-
tämiseksi. 
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