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1. JOHDANTO

Hankkeessa laadittiin asemakaavamuutosta varten Teknologföreningenin (TF) tontille hulevesisel-
vitys, jossa tarkastellaan hulevesien hallinnan toimenpiteitä tontilla. Tontilla on ennestään Tekno-
logföreningenin osakuntatalo ja täydennysrakentamisessa on suunniteltu tämän muuttamista si-
säpiha-alueeksi sekä kolmen uuden asuinrakennuksen lisäämistä. Työssä laskettiin rakentamisen
vaikutukset hulevesien määrään ja esitettiin kohteelle soveltuvat hallintatoimenpiteet. Hulevesien
hallinnan tavoitteena on viivyttää hulevesiä ennen niiden johtamista kunnalliseen hulevesiverkos-
toon. Säätelemällä purkuvirtaamaa pyritään tontilta purkautuva hulevesivirtaama säilyttämään
rakentamista edeltävällä tasolla.

Lisäksi kaavoittajalta saadun ohjeen mukaan liikennöityjen alueiden hulevedet pitää käsitellä
suodattavalla menetelmällä ennen ohjaamista hulevesiverkostoon.

Suunnitelman ovat laatineet TkK Veera Kahva sekä DI Salla Hostikka Ramboll Finland Oy:stä.
Työn tilaajana on toiminut Teknologföreningen ja työ tehtiin yhteistyössä arkkitehtitoimisto Vers-
tas Arkkitehdit Oy:n sekä maisema-arkkitehtitoimisto MaSu Planning Oy;n kanssa.

2. SUUNNITTELUKOHDE

Kohde sijaitsee Espoossa osoitteessa Otakaari 22 (Kuva 1).

Kuva 1. Tontin sijainti (Espoon karttapalvelu)
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3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA MAANKÄYTTÖ

Tontti on kooltaan noin 0,62 hehtaaria. Nykytilassa tontilla sijaitsee osakuntatalo, asfaltoitua
ajouraa ja parkkipaikka sekä viheraluetta. Tontin olemassa oleva rakennus muutetaan sisäpihaksi
ja tämän pohjoispuolelle rakennetaan yksi asuinkerrostalo ja eteläpuolelle kaksi asuinkerrostaloa
(Kuva 2). Lisäksi tontin pohjoisosaan tulee parkkipaikka. Vettä läpäisemättömän pinnan määrä
tulee rakentamisen myötä kasvamaan, mikä lisää tontilta muodostuvien hulevesien määrää.

Tontti sijaitsee vedenjakajalla, josta pintavedet ohjautuvat sekä itä- että länsireunaa kohti. Nyky-
tilanteessa tontin länsireunan hulevedet ja kattovedet johdetaan hulevesiviemäreillä Otakaaren
alittavan alikulun suuntaiseen runkojohtoon (400B). Tämä tullaan Otakaaren katusuunnitelmien
(Ramboll 12/2018) mukaisesti purkamaan ja tilalle tulee Otakaaren suuntainen runkojohto
(400B), joka jatkaa nykyisen alikulun vierestä kohti Rakentajanaukiota ja yhtyy olemassa ole-
vaan verkostoon.

Hulevesisuunnitelma tehtiin koko tontille. Rakennetussa tilanteessa tontin pinta-alasta n.
2700 m2 on kattoalaa, n. 1060 m2 asfalttia tai muuta läpäisemätöntä materiaalia, n. 990 m2 puo-
liläpäisevää materiaalia ja loput n. 1410 m2 viheraluetta.

Kuva 2 Tontinkäyttösuunnitelma (Verstas Arkkitehdit 06/2020).
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4. HULEVESIEN HALLINTA

4.1 Viivytystarve

Hulevesien hallinnan tavoitteena on säilyttää tontilta purkautuva virtaama rakentamista edeltä-
vällä tasolla. Vettä läpäisemättömän pinnan määrä tulee rakentamisen myötä kasvamaan, mikä
lisää tontilta muodostuvien hulevesien määrää. Näin ollen hulevesiä on tarpeen viivyttää ennen
verkostoon johtamista.  Viivytystarve laskettiin Espoon kaupungilla yleisesti käytössä olevan oh-
jeistuksen mukaisesti: viivytetään yksi kuutio vettä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pinta-
neliömetriä kohden. Viheralueilta ei laskelmassa oleteta syntyvän valuntaa.

Viivytystarve tarkastettiin hydrologisella tarkastelulla eli valuntakertoimien ja mitoittavan sateen
avulla. Pinnoille arvioitiin valuntakertoimet: kattopinnoille ja asfaltille 0,9, pihan nurmikivialueille
sekä vastaaville materiaaleille 0,7 ja viheralueelle 0,3. Valuntakertoimella kuvataan huleveden
osuus, joka ei imeydy maaperään vaan kulkeutuu pintavaluntana. Mitoittavana sateena käytettiin
kerran kolmessa vuodessa toistuvaa sadetta, ja kestoksi tuli tarkastelun perusteella 15 minuuttia
(intensiteetti 133 l/s/ha).

4.2 Tontin itäreunan hulevedet

Tontin itäreunalla sijaitsee puustoa, joka on tärkeä säilyttää mm. liito-oravayhteyden vuoksi. Tä-
män vuoksi itäisen reunan viheralueen ja pyöräkatoksen kattovesien annetaan valua itään päin
puiden käyttöön. Lisäksi sisäpihan (”Gatanin”) hulevesiä keräävän urbaanin sadepuutarhan pur-
kuvedet pyritään ohjaamaan puuston käyttöön. Purkukohtia tulee selvittää tarkemmin jatkosuun-
nittelussa.

Hulevesien johtamisessa on kuitenkin huomioitava, ettei siitä saa aiheutua haittaa naapurissa si-
jaitsevan urheilukentän tontille, joka on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.

4.3 Hulevesien laatu

Hulevedet tulee viivyttää ja puhdistaa siten, että Laajalahden luonnonsuojelualueiden luontoarvot
eivät vaarannu. Kaavoittajalta saadun tiedon mukaan liikennöityjen alueiden hulevedet täytyy
käsitellä laatua parantavalla suodattavalla menetelmällä. Katolta ja pihalta virtaavia hulevesiä
voidaan pitää laadultaan puhtaana. Ne voidaan johtaa ilman esikäsittelyä hulevesien viivytysra-
kenteeseen ja edelleen hulevesiviemäriin.

4.4 Hulevesien hallintamenetelmät tontilla

Tontilla syntyviä hulevesiä on mahdollista viivyttää joko maanalaisin tai maanpäällisin ratkaisuin.
Hulevesisuunnitelmassa (Liite 1) esitetyt tilavaraukset perustuvat arkkitehtiluonnokseen tontin-
käyttösuunnitelmasta (Verstas Arkkitehdit 06/2020) ja alustavaan pihasuunnitelmaan (MASU
Planning 06/2020). Suunnitelmat tarkentuvat jatkosuunnittelussa, jolloin myös hulevesien viivy-
tyslaskelma tulee tarkistaa.

4.4.1 Laadullinen hallinta

Hulevesien laadullisessa käsittelyssä oleellisinta on usein toistuvien pienten sateiden hallinta,
koska pienillä sateilla syntyvät hulevesivirtaamat ovat tutkimusten mukaan likaisimpia. Mitoitus-
sateena on käytetty kerran vuodessa toistuvaa sadetta. Viivytystä mitoitettaessa määrääväksi
sateeksi todettiin 15 min sade (intensiteetti 94 l/s/ha). Suodattavat rakenteet on mitoitettu siten,
että niissä käsitellään kerran vuodessa tapahtuvan maksimisademäärän kertymästä 50 % vas-
taava määrä (Taulukko 1). Käytännössä tämä tarkoittaa, että suurin osa (n. 95 %) sateista saa-
daan käsiteltyä, sillä vuoden aikana toistuvat maksimisademäärät ovat suhteessa harvinaisempia
kuin keskimääräiset sademäärät.
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Taulukko 1 Liikennöidyn alueen kertymä laadullisessa hallinnassa.

Pinta-ala
(m2)

Kertymä
(m3)

50 % kertymästä
(m3)

Kovat pinnat 394 3,3 1,7

Liikennöidyn alueen eli parkkipaikan ja huoltopihan hulevesien laadulliseksi hallinnaksi esitetään
maanalaista rakennetta, johon vesiä johdetaan läpäisevän tai puoliläpäisevän päällysteen, kuten
nurmikiveyksen tai läpäisevän asfaltin, kautta. Rakenteilla voidaan pidättää usein toistuvia (eli
intensiteetiltään pienempiä) sadetapahtumia ja ehkäistä hulevesien sisältämien epäpuhtauksien
kulkeutumista.

Rakenne koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta ja sen alapuolisista karkeasta kiviainek-
sesta tehdyistä rakennekerroksista (Kuva 3). Pintakerroksen läpäisevä hulevesi varastoituu kar-
kean kiviaineksen huokostilaan ja painuu suodattavan materiaalin läpi, jonka jälkeen osa vedestä
voi imeytyä maaperään, mutta koska tontti on kallioinen, johdetaan vesiä eteenpäin rummulla
Otakaaren verkostoon. Päällysteen alla olevat maakerrokset vaihtelevat sen mukaan, millainen
kantavuus maaperältä kohteessa vaaditaan ja halutaanko vesien laatua parantaa jollain materi-
aalilla.

Kuva 3. Havainnekuva läpäisevästä päällysteestä. Kerros 1 vastaa läpäisevää tai puoliläpäisevää pinta-
materiaalia. Maakerrokset 3-4 ovat kantavia ja vettä johtavia kiviaineskerroksia ja kerroksessa 5 voi-
daan soveltaa esim. veden laatua käsittelevää materiaalia. Kerros 2 on kiveyksen tms. asennusalusta.

4.4.2 Määrällinen hallinta

Tontin muut hulevedet (piha- ja kattovedet) voidaan johtaa pintavaluntana ja hulevesikourua pit-
kin hulevesipainanteisiin viivytettäväksi viivytystarpeen mukaisesti (Taulukko 2). Maanpäällinen
hulevesipainanne voidaan suunnitella niin, että se lisää maisemallista viihtyisyyttä.

Taulukko 2 Tontin hulevesien viivytystarve, määrällinen hallinta.

Pinta-ala
(m2)

Viivytystarve
(m3)

Katto 2580 26
Muut kovat pinnat 1580 16
Yhteensä 4160 42

Suunnitelmissa esitetään viivytystä hajautetusti kahdessa viherpainanteessa ja yhdessä urbaa-
nissa sadepuutarhassa, joka toimii myös ulko-oleskelupaikkana. Viherpainanteet sijoittuvat tontin
eteläreunaan ja lounaiskulmaan. Tontin eteläreunan painanteeseen ohjataan eteläisten

Pysäköinti
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asuinrakennusten kattovedet sekä pihan vesiä. Tontin lounaiskulman painanteeseen johdetaan
pihan vesiä sekä pohjoisen rakennuksen kattovesiä. Painanteista hulevedet puretaan puolirum-
mulla, johon on liitetty purkuvirtaamaa kuristava rakenne. Eteläisen painanteen rumpu liitetään
tontin olemassa olevaan kaivoon, josta vedet pääsevät edelleen Otakaaren verkostoon. Lounais-
kulman painanteen rumpu liitetään suunniteltuun kaivoon, josta vedet myös pääsevät Otakaaren
verkostoon.

Lounaiskulman painanteen sovittaminen maankäytöllisesti muihin toimintoihin saattaa tuottaa
haasteita. Tähän kohtaan voi vaihtoehtoisesti sijoittaa maanalaisen viivytysrakenteen, esim. hu-
levesikasetin.

Sisäpihan (”Gatanin”) vesiä ohjataan itäreunan urbaaniin sadepuutarhaan viivytettäväksi. Tämän
purkukohtaa tulee selvittää tarkemmin jatkosuunnittelussa, niin että vesiä ohjataan puuston
käyttöön, mutta kävelytielle ei joutuisi vesiä.

Taulukko 3 Itäreunan hulevesien viivytystarve, määrällinen hallinta.

Pinta-ala
(m2)

Viivytystarve
(m3)

Katto 59 0,6
Muut kovat pinnat 669 6,7
Yhteensä 728 7

4.5 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.

4.6 Suositukset kaavamerkinnöiksi

Yleisen hulevesien hallintaperiaatteen mukaisesti hulevesiä tulisi ensisijaisesti imeyttää tontilla.
Suunnitelluista hulevesipainanteista imeytyy maaperään vähäisiä määriä. Koska maaperä on kal-
lioinen, ei varsinaisia imeytysrakenteita voida toteuttaa. Sen vuoksi pääasiallinen hallintatapa on
viivytys. Suositukset kaavamerkinnöiksi ovat seuraavat:

”Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää tontilla siten, että viivytysra-
kenteiden mitoitustilavuus on 1 kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä
kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 6…24 h tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tu-
lee olla hallittu ylivuoto.

Rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.”

5. TULVATARKASTELU

5.1 Tarkastelun tausta

Suunnittelukohteen tulvariskikartoitus laadittiin sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laati-
man alustavan hulevesitulvakartan että alueen kanta- ja johtokarttojen perusteella.

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
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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

Teknologföreningenin tontti sijaitsee vedenjakajalla, josta vedet valuvat kohti itää (Urheilukent-
tää) ja länttä (Otakaarta). Rankkasateen aikaan vesi pääsee nykytilassa valumaan poispäin ra-
kennuksista, joten tontille ei synny huomattavia lammikoita (Kuva 4. Alustava hulevesitulva-
kartta (SYKE)Kuva 4) ja tämä on varmistettava myös suunnitellussa tilanteessa. Tällöin painovoi-
maisesti poisohjautuva tulvareitti riittää tulvan huomioimisessa.

Erityisesti tulee huomioida tontin pohjoisosan pysäköintialueen tulvavedet, ettei Otakaarelta
pääse valumaan tulvavesiä tontille, vaan tontilta tulvavedet pääsevät Otakaaren suuntaan.

Kuva 4. Alustava hulevesitulvakartta (SYKE)

5.2.1 Itäreunan tulvatarkastelu

Itäistä reunaa tarkasteltiin tulvatilanteen varalta, koska purkuvirtaama tontilta itään haluttiin pi-
tää lähellä nykyistä tasoa myös tulvatilanteessa. Tarkastelun pohjana käytettiin nykyisen tontin
vedenjakajaa (Kuva 5), jota tarkennettiin vielä kantakartan avulla sekä suunnitellun tilan osalta
hulevesisuunnitelmaa. Tämän perusteella laskettiin, kuinka paljon vettä tulvatilanteessa purkau-
tuisi tontilta itään. Mitoittavana sateena käytettiin kerran 50 vuodessa toistuvaa sadetta 15 mi-
nuutin kestolla (intensiteetti 250 l/s/ha). Laskelmissa on huomioitu valuntakertoimet: kattopin-
noille ja asfaltille 0,9, hiekalle 0,5 ja viheralueelle 0,3.

Taulukko 4 Tulvatilanteen purkuvirtaama itään nykytilassa.

Pinta-ala
(m2)

Purkuvirtaama
(l/s)

Katto 0 0
Asfaltti 640 14,4
Hiekka 0 0
Viheralue 1320 9,9
Yhteensä 1960 24
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Taulukko 5 Tulvatilanteen purkuvirtaama itään suunnitellussa tilassa.

Pinta-ala
(m2)

Purkuvirtaama
(l/s)

Katto 240 5,3
Asfaltti 670 15,1
Hiekka 120 1,5
Viheralue 470 3,5
Yhteensä 1500 25

Kuva 5 Vedenjakajat tontilla.

5.3 Suositukset tulvahallintaan

Tontin pinnantasaussuunnittelussa tulee huomioida tontilla syntyvien hulevesien ohjaaminen hal-
litusti eteenpäin myös tulvatilanteessa. Jatkosuunnittelussa on tarkasteltava tarkemmin uusien
ritiläkaivojen sijoittuminen tontilla ja varmistettava riittävä hulevesiviemäreiden kapasiteetti-
tarve. Lisäksi suositellaan käyttämään vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä kasvillisuutta pai-
nanteissa.

Itäreunalla ja naapuritontin puolella sijaitsevien liito-oravapuiden vuoksi tontilta suositellaan oh-
jattavaksi vesiä puiden käyttöön niiden vedensaannin turvaamiseksi. Jatkosuunnittelussa on kiin-
nitettävä erityistä huomiota näiden vesien ylivuotoratkaisuihin sekä johtamisreitteihin.


