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RUSTHOLLINRINNE, 

KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 

 

1. SUUNNITTELUTYÖN SISÄLTÖ JA TEKIJÄT
 

 1.1  Lähtökohdat  

 
Rusthollinrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelma käsittelee yleissuunnitelmatasoisesti Malleniuksen-

kadun, Malleniuksenkujan, Rusthollarinkadun sekä tietyiltä osin myös Finnoonkartanonkadun, Luoteisrin-

teen ja Matroonankadun kunnallisteknisiä ratkaisuja. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli suunnitella 

alueen tulevaa maankäyttöä tukeva katujen ja raittien sekä kunnallisteknisten putkien ja johtojen ver-

kosto yhteistyössä viereisten puisto- ja tonttialueiden suunnittelijoiden kanssa.  

 

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa esitetään katujen, vesihuollon ja muiden teknisten verkostojen, 

geotekniikan sekä katuympäristön suunnitelmaratkaisut. Lisäksi laaditaan rakentamistoimenpiteiden ys-

tasoinen kustannusarvio. Yleissuunnitelman perusteella tehdään asemakaavaan riittävät tilanvaraukset 

eri toiminnoille ja rakenteille. Kunnallistekniikan yleissuunnitelma toimii tulevien katu- ja rakennussuun-

nitelmavaiheiden lähtökohtana.  

 

Suunnittelualue sijaitsee Espoossa, Kaitaan kaupunginosassa, Länsiväylän eteläpuolella. Suunnittelualue 

liittyy itäosasta Luoteisrinteen asemakaava-alueeseen sekä eteläosasta Matroonankadun asemakaava-

alueeseen. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1: Suunnittelualueen rajaus 
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Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatimisen lähtötiedot: 

 

Pohjakartat, johtotiedot ja maaperätiedot 

 
− Suunnittelualueen pohjakartat sekä maanalaisten putkien, johtojen ja kaapeleiden yhdistelmäkartat 

sekä laserkeilattu maastomalliaineisto (pistepilviaineisto) 

− Alueen maaperäkartta ja olemassa olevat pohjatutkimustiedot. 

 

Luontoselvitykset ja ympäristösuunnitelmat 

 
− Finnoon alueen liito-oravakartan päivitys v. 2020  

 

Maankäyttösuunnitelmat  

 
− Finnoon osayleiskaava, pohjoisosa hyväksytty 17.10.2016. 

− Suunnittelualueen ajantasa-asemakaava 

− Suunnittelutyön rinnalla laadittavat Rusthollinrinteen alueen kortteli- piha- sekä puistosuunnitelmat. 

 

Liikenteelliset lähtötiedot  

 
− Kaupunkisuunnittelukeskuksessa laaditut alustavat katuasemapiirustusluonnokset (v. 2019) 

− Kaitaantie, Suomenlahdentie ja Finnoonsilta, yleis-, katu- ja rakennussuunnitelmat (WSP 2013-2021) 

− Matroonankadun ja Luoteisrinteen katusuunnitelmat ja rakennussuunnitelmien luonnokset (2021) 

− Länsimetron jatkeen liikenne-ennuste (ilman ruuhkamaksuja), jota on muokattu alueen ennustettu-

jen autoliikenteen matkatuotosten perusteella (Ramboll 2020) 

 

Vesihuolto- ja hulevesijärjestelyjen suunnitelmat 

 

− Blominmäen jätevesipuhdistamon jätevesien johtamisjärjestelyiden suunnitelmat Finnoon alueella v. 

2017-2021 (Ramboll/Rockplan/HSY) 

− Espoon kaupungin hulevesiohjelma 

 

1.2 Projektiryhmä 

 
Yleissuunnitelmavaiheen yhdyshenkilöt ovat: 

 

1.2.1  Espoon kaupunki 
 

Tekninen toimi 

 
Kimmo Leivo  Finnoo-Espoonlahti, projektinjohtaja 
 

Kaupunkitekniikan keskus 

 
Salla Hänninen  suunnittelupäällikkö, hallinto- ja sopimusasiat 
Jyri Välimäki  projektin johto ja tekniset asiat 
Johanna Salo  Finnoon alueen projektit, projektipäällikkö 
Niina Meronen  katuviher- ja ympäristöasiat 
Mira Heiskanen  pima- ja ympäristöasiat 
Kristiina Kartimo  pyöräilyasiat 
Reijo Vuosalmi  valaistus 
Jouni Hartikainen   geotekniikka 
Rauno Särkkäaho  joukkoliikenne 
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Kaupunkisuunnittelukeskus 
 
Mervi Hokkanen  kaavoitusasiat 
Pasi Mäkinen  ” 
Marie Nyman  asemakaavalliset maisema-asiat 
Salla Mäkelä  liikenneasiat 
Aulis Palola   liikenne-ennusteet 

 

1.2.2 HSY 
 
Taina Ylä-Mella  vesihuolto 
Hanna Yli-Tolppa  vesihuolto, Blominmäen jv-puhdistamon asiat 
 

1.2.3  Johto- ja kaapelioperaattorit 
 
Fortum Oy/Mikko Taipale  kaukolämpö 
Caruna Espoo Oy/Kimmo Suihkonen sähkön jakeluverkot 
Finngrid Oy/Aki Laurila  sähköverkot 
Elisa Oyj/Jan Mäntymäki  tietoliikenneverkot 
Eltel Networks Oy/Kaarlo Jokinen ” 
ja Eija Saarinen  
Voimatel Oy/Jari Eerikkilä  ” 
TeliaSonera/ 
production-desk@teliasonera.com ” 
DNA Oy/Marko Vuorinen  ” 
 

1.2.4 Hankkeen yhteystiedot  

 
Kemira Oyj/maanomistaja  Jari Tolvanen 
Bonava Oy/asuinkorttelien kehittäjä Pekka Vehniäinen 
JKMM Oy/asuinkorttelien suunnittelu Arvi Mäkitalo 
WSP Oy/korttelien liikennesuunnittelu Sauli Sarjamo 
Loci Oy/korttelien maisemasuunnittelu Pia Kuusiniemi 

 

1.2.5 Puistosuunnittelu  

 
Näkymä Oy   Yrjö Ala-Heikkilä ja Elina Renkonen 
 

1.2.6  Konsultti Ramboll Finland Oy 
 

Madis Sisask   konsultin projektinjohto  
   liikenne-, katu- ja kunnallistekniikan suunnittelu  
Elias Räsänen   katu- ja kunnallistekniikan suunnittelu 
Ville Keskisaari  liikennesuunnittelu  
Jukka Räsänen ja Elina Tamminen  liikenteen toimivuustarkastelut 
Kati Kuosmanen ja Matleena Hallikainen  katuviher- ja ympäristöasiat 
Anni Orkoneva ja Outi Raudaskoski vesihuolto 
Vesa Lainpelto ja Tuomas Linden geotekniikka 
Jukka Koponen   määrälaskennat ja rakennuskustannusarviot 

Kirsi Albrecht   kunnallisteknisten suunnitelmien viimeistely  

    ja tulostus 

Simo Koivuniemi  laatuvastaava 

 

  

mailto:production-desk@teliasonera.com
karvisa
Tarralappu
+ Jenny Asanti (maisema)
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2. SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTILANNE
 

2.1  Suunnittelualueen sijainti ja liittyminen ympäristöön 

 

Suunnittelualue sijaitsee Espoossa, Kaitaan kaupunginosassa, Länsiväylän eteläpuolella. Suunnittelualue 

rajautuu pohjoisessa Bauhausin ja Plantagenin kiinteistöihin sekä etelässä Matroonankadun asemakaava-

alueeseen, idässä nykyiseen teollisuusalueeseen sekä lännessä Luoteisrinteen asemakaava-alueeseen. 

Suunnittelualueen luoteispuolella on nykyinen kierrätyskeskus. Rusthollinrinteen alue on nykyään Kemi-

ran teollisuus-, toimisto-, ja varastokäytössä. Uuden asemakaavan myötä muutetaan alue asuinkerrosta-

lojen korttelialueeksi, jossa on myös palvelu- sekä liiketiloja. Kemiran uusi toimitilarakennus tulee sijoit-

tumaan erilliselle korttelialueelle Malleniuksenkadun ja Rusthollarinkadun välille.  

 

2.2  Alueen nykytilanne  

 

2.2.1 Kadut 

 
Luoteisrinne on nykyinen teollisuusalueen tonttikatu, joka liittyy pohjoispäässään Rusthollarinkadulle T-

muotoisessa liittymässä. Kadun itäpuolella on ajoradan rinnalla jalkakäytävä ja kadun länsipuolella muu-

tamia kadunvarsipysäköintipaikkoja. Suunnittelualueen itäpuolella, Kemiran teollisuusalueen itälaidalla 

sijaitsee kokoojakatu Hyljeluodontie. Hyljenluodontien (tulevan Finnoonkartanonkadun) eteläosa on pois-

tumassa käytöstä v. 2021 kesällä. Suunnittelualueen länsipuolelle jäävä Finnoonsilta-katu on luokituksel-

taan pääkatu. 

 

2.2.2 Vesihuolto ja muut tekniset verkostot 

 

Vesihuolto 
Rusthollarinkadulla on useita rakennettuja vesihuoltolinjoja. Kadulla on vuonna 1968 rakennettu runko-

vesijohto 600 SG, lisäksi vuonna 2008 rakennettu hulevesiviemäri 600..800 Bet sekä vuonna 2008 ra-

kennettu 315 PVC jätevesiviemäri. 

 
Luoteisrinteelle on rakennettu vj 150..200 SG 60-luvun loppupuolella sekä jätevesiviemäri 315 PVC. Luo-

teisrinteen pohjoisosalle, n. 50 m matkalle, on vuonna 2016 rakennettu 400 SG runkovesijohto sekä hu-

levesiviemäri 300 Bet. Nämä johdot yhdistyvät Rusthollarinkadun johtoihin. Luoteisrinteen eteläosalle ra-

kennetut hulevesiviemäri 300 Bet, jätevesiviemäri 315 PVC ja vesijohto 200 SG jatkuvat etelään Maria 

Godhen polun kautta kohti Suomenlahdentietä. 

 
Hyljeluodontiellä on vuonna 1970 rakennettu vesijohto 200 SG sekä vuonna 1988 rakennettu jätevesivie-

märi 300 Bet, jotka yhtyvät Rusthollarinkadun johtoihin. Kadun eteläosan vuonna 2015 rakennettu hule-

vesiviemäri 300 Bet johtaa hulevedet etelään kohti Suomenlahdentietä. 

 

Tekniset verkostot 
Alueella on olemassa olevia tele- ja sähkökaapeleita (mm. 20 kV maakaapelit) ja pienikokoisia Fortumin 

kaukolämpölinjoja. 

 

2.2.3  Hulevedet 

  
Suunnittelualueella sijaitsee osin rakennettuja hulevesiviemäreitä, joihin johdetaan kadun sekä nykyisten 

kiinteistöjen hulevesiä. Hyljeluodontieltä sekä Luoteisrinteen eteläosasta hulevedet johdetaan nykyisiä 
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viemäreitä pitkin Suomenlahdentien ali ja puretaan nykyisiin ojiin tien eteläpuolella. Luoteisrinteen poh-

joisosasta hulevedet johdetaan hulevesiviemäriä pitkin Rusthollarinkadun nykyiseen 600..800 Bet viemä-

riin ja puretaan maastoon Rusthollarinkadun varrella.   

 

2.2.4  Maisemalliset ominaispiirteet 

 

Suunnittelualue on nykyistä teollisuus- ja liiketila-aluetta, jossa on melko vähän olemassa olevaa kasvilli-

suutta. Tulevien katualueiden vieressä, Kemiran teollisuustontin puolella, on muutamia puustoisia ja osin 

kallioisia alueita. Hyljeluodontien itäpuolella katu rajautuu nykyiseen, koivu ja mäntyvaltaiseen puustoon.   

 

Rusthollarinkadun ja Luoteisrinteen liittymässä sijaitsee liikerakennus, jonka piha rajautuu Luoteisrinteen 

suuntaan tukimuurirakentein ja istutuksin.  
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3. YLEISSUUNNITELMA  
 

3.1 Suunnittelun tavoitteet 

 

Rusthollinrinteen kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatimisen tavoitteita ovat: 

 

• Suunnitella ja mitoittaa kadut ja raitit siten, että ne ovat yhteensopivia alueelle suunnitellun maan-

käytön ja ympäristön kanssa. 

• Tarkistaa suunniteltujen ratkaisujen liikenteellinen toimivuus mm. Rusthollarinkadun ja Malleniuk-

senkadun liittymän toimivuus liikennelaskelmien ja simulointien avulla. 

• Määrittää asemakaavatyötä ja jatkosuunnittelua varten yleisten alueiden toteutuksen laatutaso ja 

muut keskeiset toteutusperiaatteet ottaen huomioon alueen tuleva maankäyttö, toimivuus, ympä-

ristö sekä kaupunkikuvalliset tavoitteet. Kaupunkikuvallisia tavoitteita ohjaa osaltaan Design Fin-

noo -käsikirja. 

 • Laatia yleisten alueiden yleissuunnitelma, joka tarvittaessa viedään tiedoksi tekniselle 

  lautakunnalle ja jonka pohjalta laaditaan tarkemmat katu- ja rakennussuunnitelmat. 

 • Suunnitella ja mitoittaa vesihuoltolinjat sekä esittää hulevesien johtamisjärjestelyt ottaen huomi-

 oon myös tulvareitit.  

 • Selvittää muun teknisen verkoston (mm. sähköjakelu, kaukolämpö, tietoliikenne) osalta nykyisten 

verkostojen muutostarpeet ja esittää alustavat tilavaraukset uusille johtolinjoille. 

 • Laatia yleisten alueiden rakennuskustannusarviot. 

3.2 Liikenne ja kadut 

 

3.2.1 Yleistä 
 

Suunnitellut liikenne- ja katujärjestelyt esitetään yleisasemapiirustuksella, piir.nro 7566/001.  

 

3.2.2 Liikenneverkko 

 
Liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon 

 
Rusthollarinkatu liittyy länsipäässään v. 2020 valmistunut Finnoonsilta-pääkatuun valo-ohjatussa liitty-

mässä. Luoteisrinteen ajoliittymä Rusthollarinkadulle siirtyy suunniteltavan Malleniuksenkadun toteutuk-

sen myötä n. 80-100 metriä itään, nykyisen liittymän jäädessä liian lähelle rakennettavan Finnoonsilta-

pääkadun ja Rusthollarinkadun valo-ohjattua liittymää. Finnoonkartanonkatu liittyy pohjoispäässään 

Rusthollarinkatuun kiertoliittymässä. Matroonankatu liittyy länsipäässään Luoteisrinteeseen sekä itäpääs-

sään Finnoonkartanonkatuun T-liittymässä 

 
Alueen katuverkon toiminnallinen luokitus 

 
Suunnittelualueen länsipuolelle rakennettu Finnoonsilta-katu on luokitukseltaan pääkatu. Rusthollarinkatu 

on paikallinen kokoojakatu. Matroonankatu, Finnoonkartanonkatu, Malleniuksenkatu, Malleniuksenkuja ja 

Luoteisrinne ovat pääosin viereisiä asuinalueita palvelevia tonttikatuja.  

 

Kevyt liikenne 

 
Pyöräliikenne tapahtuu Luoteisrinteen, Matroonankadun sekä Malleniuksenkujan alueilla katujen ajora-

dalla (ns. sekaliikenne). Ajoratojen rinnalla ovat jalkakäytävät. Rusthollarinkadun, Malleniuksenkadun 

sekä Finnoonkartanonkadun varrella ovat erilliset jk+pp-tiet. 
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Suunnittelualueella ei ole pyöräilyn laatu-, pää- tai seutureittejä. 

 

3.2.3 Katujen liikennejärjestelyt 

 
Liikennemäärät, kaista- ja liittymäjärjestelyt sekä ohjenopeudet 

 
Rusthollinrinteen kt ys:n yhteydessä on tehty liikenteelliset toimivuustarkastelut, jonka tulokset esitetään 

erillisessä raportissa. Ennusteliikennemäärää (KAVL) suunnittelualueen tonttikaduille maankäytön toteut-

tamisen jälkeen on arviolta n. 700 - 5100 ajon/vrk. Rusthollarinkadun länsiosan ennusteliikennemäärä on 

noin 10000 ajon/vrk ja itäosan noin 4000 ajon/vrk. Rusthollarinkadun ja Malleniuksenkadun liittymä voisi 

toimia toimivuustarkastelujen perusteella ilman liikennevalojakin. Liikenneturvallisuuden (pitkät suojatiet) 

kannalta olisi suositeltava käyttää liittymässä liikennevaloja. Liikennevalot hillitsevät myös mahdollista 

läpiajoa Suomenlahdentieltä Matroonan ja Luoteisrinteen alueiden läpi Finnoonsillalle. 

 

Luoteisrinteen, Matroonankadun ja Malleniuksenkadun ajoradan leveys on 5,50 m. Malleniuksenkujan 

ajoradan leveys on 6,0 m. Rusthollarinkadun ajoradan leveys on itäosalla (1-ajoratainen osuus) 6,50 m,   

länsiosalla (2-ajoratainen osuus) leveys vaihtelee välillä 4,25 – 6,50. Finnoonkartanonkadun leveys on 

7,0 metriä, katu on mitoitettu bussiliikenteelle koska Finnoonkartanonkadun päädyssä on bussivarikko. 

Suunnittelualueen kadut ovat lähtökohtaisesti harjakaltevia. Ajoradat rajataan graniittisin reunakivin. 

Ajoratojen rinnakkaiset jk+pp-tiet sekä jalkakäytävät ovat sivukaltevia ajoradalle päin. Erotuskaistat ovat 

pääsääntöisesti 3,50 metrin levyisiä, pysäköintitaskut ovat 2,50 metrin levyisiä. Katusuunnitelma-alueella 

ei ole bussipysäkkejä. Katujen varrelle on esitetty kadunvarsipysäköintipaikkoja (taskupaikkoja). 

 

Katuliittymissä on ajonopeuksien ja väistämisvelvollisuusjärjestelyjen mukaiset näkemät, myös kevyen 

liikenteen näkemät ovat huomioitu. Kaduilla tullaan käyttämään 30 km/h nopeusrajoitusta. 

 

Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat nykyään Suomenlahdentiellä ja Finnoonsillalla. Suunniteltu Länsimet-

ron Finnoon metroasema jää suunnittelualueesta pari- kolmesata metriä etelään. 

 
Katualueiden rajat 

 
Katualueen rajat ovat osittain nykyisen asemakaavan mukaiset. Ehdotetut muutokset katualueen rajoihin 

ovat esitetty katujen- ja ympäristön yleisasemapiirustuksessa, suunnitelma 7566/001.  

 

3.2.4 Katujen ja muiden yleisten alueiden tasaukset sekä tulvareitit 
 
Suunnittelualueen yleistasaus määriteltiin alueen ja sen lähiympäristön nykyisten korkeusasemien sekä 

alueelle tulevan maankäytön ja toimintojen perusteella. Luoteisrinteellä sekä Rusthollarinkadulla jäävät 

korkeusasemat likimäärin nykyisiksi. Finnoonkartanonkadun tasausta nostetaan enimmillään 40 cm.  

 

Suunniteltujen katujen pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Pienin käytetty ka-

dun tai raitin pituuskaltevuus on 0,6 % (Rusthollarinkadulla) ja suurin pituuskaltevuus on 8,0 % (Luoteis-

rinteellä). 

 

3.3 Vesihuoltosuunnittelu 

 

3.3.1 Yleistä 
 

Rusthollinrinteen vesihuollon järjestelyt esitetään vesihuollon yleissuunnitelman asemapiirustuksella 

7566/300.  Vesihuoltolinjojen suunnittelussa on noudatettu HSY:n Verkostosuunnittelukäytännöt – oh-

jetta. Vesihuoltoverkostoista on määritelty tarvittavat putkilinjaukset, niiden korkeusasemat sekä liitos-

kohdat oleviin verkostoihin. Vesihuollon runkolinjat sijoitetaan pääosin ajoradan alle. 

karvisa
Tarralappu
Voisiko tässä mainita jotain siitä että tulevaisuudessa Finnoonkartanonkadun itäpuolisen alueen maankäytön muuttuessa kadun poikkileikkausta tarkistetaan ja lisätään itäpuolelle jalkakäytävä + mahdollisia pysäköintitaskuja.

karvisa
Tarralappu
Oliko Malleniuksenkujan leveämmälle ajoradalle jokin syy? Pysäköintilaitos? Jos näin niin voisi mainita tekstissä.
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Viemäreiden putkikoot ilmoitetaan nimellismittoina. Viemärit voidaan rakentaa muoviputkista, joiden ren-

gasjäykkyys on vähintään luokkaa SN 8 tai betoniputkinormien mukaisista, lujuusluokaltaan vähintään Br 

– luokan (raudoitetuista) Ek-betoniputkista. Jatkosuunnittelussa voidaan ottaa tarvittaessa huomioon 

mahdollinen Qmax - putkien käyttötarve. Viemäreiden ja vesijohtojen putkimateriaalit kokoluokittain il-

moitetaan em. HSY:n ohjeessa. Kaikkien vesihuoltolinjojen osien ja varusteiden tulee olla HSY:n hyväk-

symiä. 

 

Suunnittelualueeseen liittyvän Matroonankadun ja Luoteisrinteen ak-alueiden vesihuoltoratkaisuja on 

suunniteltu erillisissä hankkeissa Rambollin toimesta. 

 

3.3.2 Vesijohtoverkko 
 
Mitoitus 

Suunnittelualueen tuleva vedenkulutus on arvioitu kortteleittain käyttäen seuraavia ominaiskulutuksia 

HSY:n suunnittelukäytännöt - ohjeen mukaan:  

 
- asutuksen vedenkäyttö 140 l/as/d 
- liike- ja toimistorakennusten vedenkäyttö 4,0 l/kem2/d 
- yleinen vedenkäyttö 0,2 l/s/km 
- suurin vuorokausikerroin cdmax=1,25 
- huipputuntikerroin chmax = 2,3 
- huippukulutuskerroin = 2,9 

 
Vesijohtoverkon mitoitusta tarkasteltaessa tarkastelualue on rajattu Rusthollarinkadun Suomenlahdentien 

ja Finnoonkartanonkadun väliin jäävään alueeseen. Asemakaavaluonnoksessa esitettyjen asumiskerros-

alojen perusteella Rusthollarinkadun ja Suomenlahdentien väliin jäävän suunnittelualueen asukasluvuksi 

on arvioitu n. 6200 asukasta. Lisäksi alueelle on kaavoitettu liiketoimintoja ja päiväkoti. 

 

Näiden tietojen perusteella suunnittelualueen vedenkulutukselle on määritetty seuraavat arvot: 

 
- Keskikulutus 13 l/s (1125 m3/d) 
- Huipputuntikulutus (sisältäen laskuttamattoman veden) 38 l/s 

 

 
Huipputuntikäyttö, l/s, saadaan kaavasta: 

𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑑𝑚𝑎𝑥 × 𝐶ℎ𝑚𝑎𝑥 × 𝑄𝑑𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚 × 1000

86400
 

 

Suunnittelualueen vesijohtoverkko on mitoitettu vedenkulutuslaskelman mukaiselle huipputuntivirtaamalle 

hydraulisen mallinnuksen avulla. Mallinnettu verkosto on yhteydessä Espoon vesijohtoverkostoon viiden 

liitoskohdan kautta (kts. kuva 1): 

 

- Pohjoisessa kolme liitospistettä DN 600 vesijohtoon Rusthollarinkadulla 

- Etelässä kaksi liitospistettä DN 400 vesijohtoon Suomenlahdentiellä 

 

Tarkasteltu vesijohtoverkko käsittää suunnittelualueen rajautuen Rusthollarinkatuun (rak. vj 600 mm) ja 

Suomenlahdentiehen (rak. vj 400 mm). Vesijohtoverkon liitoskohtiin on mallissa oletettu vakiopainetaso 

+64 mmp, mikä edustaa Espoonlahden painepiirin alinta painetasoa. Suunnittelualueen vedenkulutus on 

jaettu mallissa solmupisteille. Mallinnuksen perusteella virtausnopeus ja näin ollen virtaushäviöt verkos-

tossa säilyvät alhaisella tasolla (<0,6 m/s). Verkostopaine huipputuntikulutuksen tilanteessa säilyy myös 

hyväksyttävänä 5-6 bar välillä. Tämän työn yhteydessä ei ole tarkasteltu suunnittelualueen vaikutusta 

ympäröivien alueiden painetasoihin ja vedenkulutuksiin. 
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Vesijohtojen koot tulee tarkistaa jatkosuunnittelun yhteydessä, mikäli maankäyttö- ja käyttäjätiedot päi-

vittyvät. 

 

Kuva 2. Mallinnettu vesijohtoverkko.  
 

Suunniteltu vesijohtoverkko 

Luoteisrinteen pohjoisosaan on suunniteltu osuus 400 SG -vesijohtoa Malleniuksenkadun risteykseen asti. 

Runkovesijohto 400 SG jatkaa Luoteisrinnettä etelään yhdistyen Suomenlahdentiellä alueen vesijohtover-

kostoon. Luoteisrinteen alueelle rakennettava 400 SG -runkovesijohto on osa koko Finnoon alueen runko-

vesijohtoverkostoa. Rusthollarinkadun ja Luoteisrinteen risteykseen on esitetty uusi palovesiasema. 

 

Malleniuksenkadun ja -kujan sekä Finnoonkartanonkadun suunnitellut vesijohdot ovat kokoa 150 …200 

mm. Vesijohdot yhdistyvät Rusthollarinkadun rakennettuun 600 SG-vesijohtoon.  

 

Rusthollarinkadulla rakennettua vesijohtoa 600 SG joudutaan siirtämään korttelin 31015 maankäyttö-

suunnitelmien vuoksi noin 120 m:n matkalta. Yleissuunnitelmassa on esitetty runkovesijohdon siirto.  

 

3.3.3 Jätevesiverkko 

Mitoitus 
Suunnittelu-alueella muodostuvat jätevesimäärät on laskettu samoin perustein kuin vedenkulutus, minkä 

lisäksi on huomioitu viemärin vuotovedet (20%).  

 
Syntyvät jätevesimäärät Malleniuksenkadun ja -kujan suunniteltuihin jätevesiviemäreihin ovat seuraavat: 

- Keskimäärin 4 l/s (165 m3/d) 
- Hetkellinen maksimi 11 l/s 
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Malleniuksenkadulle ja -kujalle on suunniteltu DN200 -viemäri, joka kykenee välittämään 70%:n täyttö-

asteella 15,50 l/s jätevesiä 1 %:n kaltevuudella, joka on pienin linjalle suunniteltu kaltevuus. 

 
Suunniteltu jätevesiverkko 

Malleniuksenkadun ja -kujan viettoviemärit toteutetaan 200 PVC -putkella suunnitelluilla putkikaltevuuk-

silla.  Muodostuvat jätevedet johdetaan Rusthollarinkadun 315 PVC-jätevesiviemäriä edelleen Finnoon 

pudotuskaivon kautta Blominmäen tulotunneliin. 

 

Rusthollarinkadulla rakennettua 315 PVC -jätevesiviemäriä joudutaan siirtämään noin 110 metrin mat-

kalta korttelin 31015 maankäyttösuunnitelmien vuoksi. Jätevesiviemärin uusi sijainti on esitetty vesihuol-

lon asemapiirustuksessa 7566/300. 

 

 

3.3.4 Hulevesiverkko 

Mitoitus 

Hulevesiverkoston mitoitusvirtaamat ovat laskettu kohteen valuma-alueen pinta-alan (A), sateen intensi-

teetin (i) ja valumakertoimen (va) perusteella. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että korttelialueilla 

hulevesiä tullaan hallitsemaan/viivyttämään asemakaavan lähtökohtien mukaisesti.  

 

Uudet hulevesiviemärit 300-400 Bet ovat suunniteltu Malleniuksenkadulle ja -kujalle sekä Finnoonkarta-

nonkadulle. Näihin viemäreihin johdettavan valuma-alueen koko on n. 1,6 ha. Putket ovat mitoitettu ker-

ran kolmessa vuodessa toistuvalle rankkasateelle 150 l/s x ha, sateen kesto 10 minuuttia. Valumakertoi-

mena on käytetty 0,6. Syntyvä hulevesivirtaama saadaan kaavasta Q= i*A*va. Näillä perusteella laskien 

kerran kolmessa vuodessa esiintyvällä rankkasateella valuma-alueelta syntyisi n. 140 l/s virtaama. 
 

Malleniuksenkadulle suunniteltu hulevesiviemäri 400 Bet kykenee johtamaan 70 %:n täyttöasteella n. 

200 l/s hulevesiä 1,5 %:n suunnitellulla kaltevuudella. Näin mitoitus on riittävä. 

 

Lisäksi on tarkasteltu suunnitellun 400 Bet viemärin kyky johtaa tulvavedet Malleniuksenkujan kääntöpai-

kalta, joka jää kadun alimmaksi kohdaksi eikä maanpäällistä tulvareittiä katuja pitkin tällöin pystytä to-

teuttamaan. Kerran 50v. toistuvalla tulvasateella (270 l/s/ha) syntyvä hulevesivirtaama valuma-alueelta 

olisi n. 260 l/s. Suunnitellun hulevesiviemärin 400 Bet täyttöaste on tällöin n. 85 %.  
 

Suunniteltu hulevesiverkko 

Uudet hulevesiviemärit 300-400 Bet ovat suunniteltu Malleniuksenkadulle ja -kujalle sekä Finnoonkarta-

nonkadulle. Malleniuksenkadun hulevesiviemäri liitetään Rusthollarinkadun 600..800 Bet -hulevesiviemä-

riin. Rakennettua Rusthollarinkadun 600..800 Bet -hulevesiviemäriä joudutaan siirtämään noin 190 met-

rin matkalta korttelin 31015 maankäyttösuunnitelmien vuoksi. Hulevesiviemärin uusi sijainti on esitetty 

vesihuollon asemapiirustuksessa 7566/300. 

 

3.4 Muut tekniset verkostot  

 

Suunnittelualueelle sijoittuu sähkö-, kaukokylmä-, kaukolämpö - ja tietoliikenneverkkoja. Kaapelit sekä 

kaukolämpö- ja kaukokylmälinjat sijoitetaan pääasiassa jk+pp-teiden alle.  

 

Tietoliikenneverkkojen kaapelit asennetaan suojaputkiin. Yhteiskäyttökaivojen käytöstä sekä 

hallinnoimisesta sovitaan erikseen operaattoreiden ja kaupungin kesken. Sähköverkkojen kaapelit 

sijoitetaan tietoliikennekaapeleiden kanssa samoihin kaivantoihin. 
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3.5 Maaperä ja rakennettavuus 

 

Alueen pohjaolosuhteiden tarkastelut perustuvat Espoon kaupungin maaperäkarttaan sekä alueen pohja-

tutkimusaineistoon.  

 

3.5.1 Maaperä 
 
 

Suunnittelualue sijoittuu lähes kauttaaltaan moreeni- ja kallioalueelle. Rusthollarinkadun kohdalla on ly-

hyt pehmeikköosuus, osuuden pituus on n. 60 m ja nykyisten kadun rakennekerrosten alapuolella olevan 

savikerroksen paksuus on suurimmillaan n. 1,6 m.  

 

Rusthollarinkatu on nykyinen katu, jonka tasaus vaihtelee välillä +7,3…+16. Kadun rakennekerrosten alla 

on moreenia, pois lukien lyhyt pehmeikköosuus plv n. 110 – 170. Kallionpinta on havaittu 1,5…4,5 m sy-

vyydellä kadun pinnasta. 

 

Finnoonkartanonkatu sijoittuu nykyisen Hyljeluodontien kohdalle poikkikaltevaan maastoon. Kadun länsi-

puolella nousee moreeni- ja kalliorinne, kadun itäpuolella on tasainen alue, jossa päällimmäisenä maa-

kerroksena on silttiä 1…3 m. Nykyinen kadun pinta Finnoonkartanon kadun kohdalla on +6,3…+7,5. Tu-

leva tasaus on n. 0…0,4 m nykyistä tasausta korkeammalla. Kadun nykyisten rakennekerrosten alla on 

moreenia. Kallionpinta sijaitsee n. 2,5…6 m syvyydellä tulevasta tasauksesta. 

 

Malleniuksenkatu ja Malleniuksenkuja sijoittuvat nykyiselle Kemiran kiinteistölle. Päällimmäisenä maaker-

roksena on alueen nykyisiä täytemaakerroksia sekä moreenia. Kallionpinta on havaittu 0,6…1,4 m syvyy-

dellä maanpinnasta. Paikoin alueella on avokalliota. Katujen tasaukset ovat pääosin lähellä nykyistä 

maanpinnan tasoa, Malleniuksenkatu sijoittuu osittain leikkaukseen, jossa tuleva tasaus on suurimmillaan 

n. 3 m nykyisen maanpinnan alapuolella. Maanpinnan taso katujen kohdalla vaihtelee välillä 

+14,7…+19,1. 

 

Luoteisrinne (väli Malleniuksenkatu – Rusthollarinkatu) sijoittuu nykyisen kadun kohdalle. Tasaus pysyt-

telee nykyisen tasauksen tuntumassa välillä n. +14,9…+18,1. Kallionpinnan päällä on n. 2,7…3,3 m 

paksu täytemaakerros. 

 

Katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen takia tehtävien louhintojen kohdilta ei ole selvitetty kallion 

laatua.  

 

Suunnittelualueen maaperäolosuhteet esitetään geoteknisessä asemapiirustuksessa piir.no 7566/1000. 

 

3.5.2 Suunnitellut pohjanvahvistustoimenpiteet 
 
Kaava-alueelle ei ole tarvetta pohjanvahvistustoimenpiteille. 

 

Blominmäen jätevedenpuhdistamoon liittyvät, kallioon louhitut jätevesitunnelit sijoittuvat 

Rusthollinrinteen kaava-alueen länsi- ja pohjoispuolelle. Metron ajotunneli sijaitsee lähimmillään hieman 

alle 200 m etäisyydellä Rushollinrinteen kaava-alueesta. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee pyytää 

lausunto HSY:ltä ja Länsimetrolta tunneleiden huomioimisesta katujen ja kunnallistekniikan 

rakentamisessa. 

  

Jatkosuunnittelun yhteydessä suunnittelualueella tehdään täydentäviä yksityiskohtaisia pohjatutkimuksia 

ja maastomittauksia. 
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3.5.1 Pilaantuneet maat 

 

Vuoden 2021 alussa on Rambollissa laadittu Rusthollinrinteen alueen maaperän pilaantuneisuuden 

taustatietoselvitys. Selvityksen mukaan kohteessa olisi tarvis suorittaa maaperätutkimuksia. 

Suunnittelualueen läheisyydestä (Matroonankadun ja Luoteisrinteen ak-alueet) on aiemmin otettu 

kairaamalla pima-maanäytteitä yhteensä 45-sta tutkimuspisteestä. Alempia ohjearvoja ylittäviä haitta-

ainepitoisuuksia on löydetty viidestä tutkimuspisteestä. Varsinaisella suunnittelualueella ei ole tiedossa 

olevaa maaperän pilaantuneisuutta.  

 

Rusthollarinkadulla on käytetty betonimursketta kadun ja jk+pp-tien rakennekerroksissa. 

Betonimursketta luokitellaan kaivettuna jätteeksi. 

 

3.6 Ympäristösuunnittelu 

 

3.6.1 Yleistä 
 
Katuympäristöratkaisujen suunnittelussa on otettu huomioitu mm: 

 

 • yleisten alueiden kaupunkikuvalliset tavoitteet  

 • maisematilalliset lähtökohdat, kuten reuna-alueiden pinnanmuodot ja kasvillisuus 

 • pintavesien käsittelyn periaatteet 

 • istutettava kasvillisuus 

 

3.6.2 Ympäristösuunnitelman periaatteet 
 

Julkisen ympäristön periaatteet 
 

Rusthollinrinteen luonne muuttuu nykyisestä teollisuusalueesta korkeatasoisesti rakennetuksi ympäris-

töksi. Alueen keskelle rakentuu laaja, vehreä puistoalue leikkipaikkoineen. Lähtökohtia ympäristön sekä 

myös alueen valaistuksen laatutasolle määrittää 21.12.2018 valmistunut Finnoo Design -käsikirja, jossa 

Rusthollinrinteen alue määritellään osaksi Virta-nimistä teema-aluetta. Virta-teemalle on tyypillistä pel-

kistetty, linjakas ja huoliteltu ympäristö, jossa luonto on osana materiaaleja ja kuvioita. 

 

Reunakivet ja erotuskaistojen kivetyt osuudet ovat luonnonkiveä. Reunatuet ovat harmaita ja erotuskais-

tojen noppakiveykset harmaita tai sekavärisiä. Muut kivetyt alueet ovat lämminsävyisiä harmaita ja rus-

keita betonikiveyksiä. Pääosa betonikivetyistä alueista sijoittuu tonttien puolelle. Katuympäristö on suun-

niteltu korkeatasoiseksi, kadulle on esitetty puita erotuskaistoille sekä pysäköintipaikkojen väliin. Pysä-

köintitaskut ja tonttiliittymät ovat betonikivettyjä, puiden ympärillä valmiin pinnan materiaalina käyte-

tään luonnonkiveä. Pintamateriaalit ja kasvillisuus tulee sovittaa yhteen tonttien, puiston ja katualueiden 

rajapinnassa luontevien ja kestävien ratkaisuiden takaamiseksi. 

     

Kasvillisuuden periaatteet 
 

Uuden asemakaavan mukaisen rakentamisen myötä Rusthollinrinteen tulevilla katualueilla ei juurikaan 

tule säilymään nykyistä kasvillisuutta. Finnoonkartanonkadun itäpuoleisen nykyisen puuston säilyminen 

selviää tulevien maankäytön ratkaisujen tarkentuessa. 

 

Katupuut sijoittuvat pääosin reuna-alueiden nurmi- ja pensasalueille. Katujen kivettyjä pysäköintitaskuja 

rytmittävät kantavalle kasvualustalle istutettavat katupuut, jotka lisäävät kivisten katujen vehreyttä. Pui-

den ja valaisinpylväiden sekä kunnallistekniikan sijainnit ovat sovitettu yhteen. Katujen pääpuulajiksi va-

litaan suurikokoisia lehtipuita. Viheralueilla puut tuetaan Espoon kaupungin tyyppikuvan (8000/801A) 

mukaisiin puisiin rungonsuojiin ja kivetyillä kohdin juuristoritilään kiinnitettävillä metallisilla runkosuojilla. 
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3.7 Rakennuskustannusarviot 

 
xxx 
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4 PIIRUSTUKSET 

 
Seuraavat piirustukset ovat tämän raportin mukana: 

        

7566/ 001 Rusthollinrinne 1:1000 9.4.2021 
  

  
Asemapiirustus 

    

       

7566/ 002 Rusthollinrinne 1:100 9.4.2021 
  

  
Tyyppipoikkileikkaus 

    

       

7566 /003 Rusthollarinkatu 1:1000/1:100 9.4.2021 
 

40613/2   
Pituusleikkaus 

    

       

7566 /004 Finnoonkartanonkatu 1:1000/1:100 9.4.2021 
 

40613/3   
Pituusleikkaus 

    

       

7566 /005 Malleniuksenkatu 1:1000/1:100 9.4.2021 
 

40613/4   
Pituusleikkaus 

    

       

7566 /006 Malleniuksenkuja 1:1000/1:100 9.4.2021 
 

40613/5   
Pituusleikkaus 

    

       

7566 /007 Luoteisrinne 1:1000/1:100 9.4.2021 
 

40613/6   
Pituusleikkaus 

    

       

7566 /300 Rusthollinrinne 1:1000 9.4.2021 
 

40613/1   
asemapiirustus 

    

       

7566 /700 Rusthollarinne 1:1000 
   

  
asemapiirustus 

    

      

7566 /1000 Rusthollarinne 1:1000 9.4.2021 
  

  
asemapiirustus 

    

       

 




