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Tiivistelmä

Äärimmäiset sääilmiöt ovat lisääntymässä ilmastonmuutoksen seurauksena. Suomessa
tämä tarkoittaa muun muassa lisääntyviä rankkasateita etenkin syksyisin ja talvisin.
Tulvavedet aiheuttavat ongelmia tiheästi asutuissa kaupungeissa, joissa vesi ei usein pääse
imeytymään maaperään ja sadevesiviemärien kapasiteetit eivät riitä suurille vesimassoille.

CLASS - hankkeessa etsitään Suomen oloihin sopivia ratkaisuja tulvavesien hallintaan muun
muassa pintamateriaaleja sekä suunnittelu- ja rakentamisratkaisuja kehittämällä. Kaupunkien
kasvaessa ja tiivistyessä yhä suurempi osa niiden pinta-alasta on kovien vettä
läpäisemättömien materiaalien, kuten asfaltin ja betonin peittämää. Kovat materiaalit tuovat
sademäärien lisääntyessä kaupungeille kasvavia haasteita hulevesien ja tulvien hallintaan.
Myös uudet ympäristösäännökset edellyttävät kunnilta uusia keinoja valumavesien
ympäristölle aiheuttaman kemikaalikuorman pienentämiseksi.

Hankkeessa kehitetään hulevesien hallintaan muun muassa uudenlaisia, vettä läpäiseviä
pintamateriaaleja. Uusilla materiaaleilla voitaisiin korvata tiiviitä asfaltti-, betoni- ja
kivipäällysteitä ja vähentää näin sadevesien kertymistä esimerkiksi kaduille ja toreille.
Tulvimista voidaan ehkäistä myös kehittämällä pinnan alla olevia rakenteita kuten
betonisoraa, putkistoja, suodatinkankaita ja hulevesisäiliöitä. Materiaaleja ja rakenteita
kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon katurakenteen kantavuus, routivuus ja
tukkeutumattomuus.

Tämä on raportti CLASS-hankkeen työpaketista WP1 – Urban needs – Kaupunkien tarpeet.
Raportissa esitellään CLASS-hankkeen sisältö ja tarkastellaan taustatekijöitä läpäisevien
pintamateriaalien ja muiden teknisten ratkaisujen kehittämisen tarpeelle, kaavoitukseen ja
hulevesien käsittelyyn liittyviä ratkaisuja sekä kaupunkien ja HSY:n näkemyksiä läpäisevien
materiaalien tarpeesta ja käyttömahdollisuuksista sekä odotuksia projektilta.

Maailman väestöstä yhä suurempi osa asuu kaupungeissa tai kaupunkimaisissa
olosuhteissa. Tämä merkitsee yhä laajempaa maaperän sulkemista rakentamisella eli
maaperän pysyvää peittämistä läpäisemättömällä keinotekoisella materiaalilla, kuten
asfaltilla tai betonilla. Tästä voi aiheutua vaikutuksia vesivaroihin ja valuma-alueiden
ympäristöolosuhteisiin. Maaperän sulkemista rakentamisella voidaan rajoittaa tai vähentää
tai kompensoida sen vaikutuksia. Läpäisevien materiaalien käytöllä vähennetään haitallisia
vaikutuksia.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sademääriä ja rankkasateita Suomessa. Tämä lisää
kovien läpäisemättömien pintojen aiheuttamia ongelmia hulevesien hallinnalle. EU:n ja
kansalliset säännökset edellyttävät hulevesien hallintaa niin, että haitallisia vaikutuksia
vähennetään. Suomessa kaupungit ja kuntayhtymät ovat laatineet hulevesistrategioita ja -
ohjelmia sekä ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategioita. Kaavoitukseen on liitetty
hulevesien käsittelysuunnitelmia ja kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa ja
tontinluovutusehdoissa on edellytetty hulevesien paikallista käsittelyä. Läpäiseviä
materiaaleja ei ole juurikaan käytetty, koska luotettavaa tietoa ei ole ollut niiden
ominaisuuksista erityisesti pohjoisissa olosuhteissa ja käytössä olevien
kunnossapitomenetelmien suhteen. CLASS-hankkeen tavoitteena on vastata tähän
haasteeseen.

Kaupunkien odotuksia hankkeelle ovat tiedot läpäisevien materiaalien, rakennekerrosten ja
teknisten ratkaisujen yhdistelmien ominaisuuksista erilaisissa maaperäolosuhteissa
nykyisessä ja tulevassa ilmastossa. Keskeistä ovat ratkaisujen toimivuus talviolosuhteissa,
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kunnossapidon suhteen, liukkauden ja roudan suhteen, tukkeutumisen estäminen, käyttöikä
sekä elinkaarikustannukset. Tärkeää on selvittää myös, estävätkö uudet ratkaisut hulevesien
lisääntymisen viemäriverkostossa.

Uusien läpäisevien materiaalien ja niihin liittyvien rakenne- ja teknisten ratkaisujen
käyttökohteiksi sopivia ovat tietyn luokan kadut tai kadunosat, jalankulku- ja pyöräilyväylät,
pysäköintialueet, välialueet, torit, urheilukentät ja yhdistetyt alueet. Mahdollisia uusien
ratkaisujen pilotointialueita ovat Suurpelto Espoossa, Kuninkaantammi Helsingissä, Rotuaari,
torialue ja Hiukkavaara Oulussa sekä valittava alue Vantaalta. HSY toivoo pilotoitavan myös
älykkäitä kaivonkansia virtaamien mitoittamiseksi.

Kaupungit ja HSY odottavat CLASS-hankkeen muilta työpaketeilta tietoa materiaalien ja
ratkaisujen ominaisuuksista sekä sademääriin ja sateen intensiteettiin ja ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin liittyvistä mallinnustuloksista.
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English Executive Summary

Extreme weather conditions will occur more often in the future because of climate change. In
Northern Europe, this means an increasing trend of heavy rainfall, particularly during the
autumn and winter months. Flooding causes problems in dense urban environments where
the water often cannot penetrate into the ground and rainwater collection systems lack the
capacity for large volumes of water. The CLASS project is seeking to identify flood water
management solutions suitable for northern conditions through development of surfacing
materials, technical design, and other means.

As cities grow and become more densely populated, an increasing portion of their surface
becomes covered by hard, impermeable materials, such as asphalt and concrete. Together
with the increase in rainfall, hard surface materials make urban storm-water and flood
management more challenging. New environmental regulations also require municipalities to
find new ways of reducing the environmental load caused by pollutants in runoff water.

The project develops new kinds of water-permeable surface materials to facilitate flood water
management. These new materials can replace traditional dense asphalt, concrete and
stone surfaces and reduce the accumulation of rainwater in areas such as streets and
plazas. Flooding can also be prevented by developing sub-base structures, such as
aggregate, pipes, geotextiles and water storage tanks. When developing new structures it is
important to consider the functionality in winter conditions, maintenance, slippery and frosty
conditions, and preventing clogging.

This is a report of CLASS project WP1 – Urban needs. The report describes the contents of
the CLASS project and examines background drivers for developing permeable surfacing
materials and other technical solutions, solutions concerning urban planning and storm-water
management and views of cities and water authorities about needs and potentials of
permeable materials and their expectations from the project.

Urban environments are becoming densified, with population growth and more structures,
with increased amounts of paved surfaces and less green infrastructure. A worldwide trend
has been established that people are moving to urban centres away rural areas. According to
the Population Reference Bureau, by the year 2050, 84% of the world’s population will be
living in urban and suburban areas.  Since the mid-1950s the total surface area of cities in
the EU has increased by 78%, whereas the population has grown by only 33%.   Loss of
green space, or “land take” for urbanization, in the EU between 1990 and 2000 was around
1000 km2 per year while settlement increased by nearly 6%.  The total sealed soil surface
area in 2006 was estimated to be about 100 000 km2 or 2.3% of the EU’s territory, with an
average of 200 m2 per citizen (yet some countries such as Germany, Belgium and
Netherlands have rates exceeding 5%). It is estimated that 50% of the urban environment is
covered by impermeable surfacing and buildings.

These environmental risks of excessive urban sprawl coupled with increasing land-take have
been highlighted in the recent EU Soil Sealing Guideline, noting that soil sealing as a
permanent covering of land area is one of the main soil degradation processes addressed in
the EU’s Soil Thematic Strategy.  Soil sealing significantly impacts water infiltration and thus
flooding, while also decreasing green infrastructure. For instance, a Finnish case study has
shown that rainwater run-off increases from 18% to 39% when the amount of impermeable
material in an urban environment increases from 50% to 69%.

One of the primary three methods of mitigating soil sealing is by use of permeable materials
and surfaces. The other methods are limiting soil sealing, for example by land use planning,
and compensation.
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Climate change is predicted to increase precipitation and heavy rains in Finland. This
enhances problems caused by hard impermeable surfaces to storm water management.
Regulations by EU and national regulations require storm-water management to decrease
harmful effects. In Finland cities and their federations have prepared storm water strategies
and programmes as well as climate change adaptation strategies. Storm water handling
plans have been combined to urban planning, and planning regulations, building instructions
and plot selling terms require local storm water management. Permeable materials have not
been used because of lack of reliable information about their properties especially in northern
conditions and maintenance systems. The CLASS project seeks to answer this challenge.

This report summarizes the needs identified by the Finnish cities who are partners within the
CLASS project, as discussed within the first phase of the project. The Finnish cities’ needs
are focused on gaining information about permeable materials, structures and technical
solutions in different soil conditions for the present and future climate. The main points are to
better understand the functionality in winter conditions, maintenance, slippery and frosty
conditions, preventing clogging, service life and life cycle costs. It’s important to find out if
new solutions prevent storm water increases in sewer networks.

Suitable Finnish urban areas for utilizing new permeable materials and structure and
technical solutions are streets, walking and bicycling lanes, middle areas, plazas, sport fields
and combined areas. Possible piloting areas for new solutions are in the neighbourhoods of
Suurpelto in Espoo, Kuninkaantammi in Helsinki, Rotuaari plaza and Hiukkavaara in Oulu
and an area to be selected in Vantaa. HSY wishes to pilot smart pit cover plates for
dimensioning of discharges. Future demonstration sites of the permeable solutions are also
open to other Finnish cities and municipalities.

The cities and HSY expect to receive from other CLASS work packages the details about
properties of new materials and solutions, modelling results of precipitation and intensity of
rain, as well as impacts of climate change for Finland.
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Alkusanat

Tämä on raportti CLASS (Climate Adaptive Surfaces, 2012 – 2014) -hankkeen työpaketista
WP1 – Urban needs – Kaupunkien tarpeet. CLASS-hankkeessa kehitetään uusia vettä
läpäiseviä pintamateriaaleja ja teknisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten
lieventämiseksi kaupunkiympäristössä. Raportissa esitellään CLASS-hankkeen sisältö ja
tarkastellaan taustatekijöitä läpäisevien pintamateriaalien ja muiden teknisten ratkaisujen
kehittämisen tarpeelle, kaavoitukseen ja hulevesien käsittelyyn liittyviä ratkaisuja sekä
kaupunkien ja HSY:n näkemyksiä läpäisevien materiaalien tarpeesta ja
käyttömahdollisuuksista sekä odotuksia projektilta.

CLASS-hankkeen WP1 – osaan ovat osallistuneet VTT:n lisäksi Espoon, Helsingin, Oulun ja
Vantaan kaupungit sekä HSY Vesihuolto, jotka ovat myös toimittaneet aineistoa raporttiin ja
kommentoineet sitä luonnosvaiheessa.

CLASS-hanketta ovat rahoittaneet Tekes, VTT ja 16 suomalaista kaupunkia, yritystä ja
järjestöä. Hankkeen johtorymään ovat kuuluneet:

Pirjo Sirén (puheenjohtaja), Espoon kaupunki, tekninen keskus
Markus Sunela, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmo Torvinen, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
Tommi Fred, Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY)
Olli Böök, Kaitos Oy
Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry
Lars Forstén, Lemminkäinen Infra Oy
Pasi Heikkilä, Oulun kaupunki
Mika Ervasti, Pipelife Finland Oy
Tomi Tahvonen, Puutarha Tahvoset Oy
Juha Forsman, Ramboll Finland Oy
Tiina Suonio, RTT Betoniteollisuus
Kimmo Puolakka, Rudus Oy Ab
Kati Alakoski, Saint Gobain Weber Oy Ab
Ismo Häkkinen, SITO
Antti Auvinen, Vantaan kaupunki
Angelica Roschier, TEKES
Eila Lehmus, VTT

Espoo, tammikuu 2014

Irmeli Wahlgren ja Terhi Kling
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1. Johdanto

Äärimmäiset sääilmiöt ovat lisääntymässä ilmastonmuutoksen seurauksena. Suomessa
tämä tarkoittaa muun muassa lisääntyviä rankkasateita etenkin syksyisin ja talvisin.
Tulvavedet aiheuttavat ongelmia tiheästi asutuissa kaupungeissa, joissa vesi ei useimmiten
pääse imeytymään maaperään ja sadevesiviemärien kapasiteetit eivät riitä suurille
vesimassoille.

CLASS - hankkeessa etsitään Suomen oloihin sopivia ratkaisuja tulvavesien hallintaan muun
muassa pintamateriaaleja ja teknistä suunnittelua kehittämällä. Kaupunkien kasvaessa ja
tiivistyessä yhä suurempi osa niiden pinta-alasta on kovien vettä läpäisemättömien
materiaalien, kuten asfaltin ja betonin peittämää. Kovat materiaalit tuovat sademäärien
lisääntyessä kaupungeille kasvavia haasteita hulevesien ja tulvien hallintaan. Myös uudet
ympäristösäännökset edellyttävät kunnilta uusia keinoja valumavesien ympäristölle
aiheuttaman kemikaalikuorman pienentämiseksi.

Hankkeessa kehitetään tulvavesien hallintaan muun muassa uudenlaisia, vettä läpäiseviä
pintamateriaaleja sekä pinnoitteiden alaisia teknisiä ratkaisuja. Uusilla materiaaleilla voitaisiin
korvata tiiviitä asfaltti-, betoni- ja kivipäällysteitä ja vähentää näin sadevesien kertymistä
esimerkiksi kaduille ja toreille. Tulvimista voidaan ehkäistä myös kehittämällä pinnan alla
olevia rakenteita, kuten betonisoraa, putkistoja, suodatinkankaita ja vesisäiliöitä.

CLASS-hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen ”Kaupunkiympäristöjen
kestävän kehityksen mukaiset harmaat ja vihreät päällysrakenneratkaisut” -projektin kanssa.
Ruotsalaisen betoni-instituutin CBI:n koordinoimaa hanketta rahoittaa Vinnova ja siinä on 22
partneria. Hankkeissa kehitettyjä vettä läpäiseviä pintoja ja niiden alla olevia kuivatus- ja
vedenhallintajärjestelmiä on tarkoitus pilotoida projektiin osallistuvissa kaupungeissa. (Holt
2013)

Hankkeessa kehitetään pintamateriaaleja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi
kaupunkiympäristössä. Uudet materiaalit ovat pintakerroksia läpäisevästä betonista,
asfaltista ja kivestä yhdessä maanalaisten rakenteiden kanssa (kuten kiviaines, putket,
geotekstiilit ja hulevesisäiliöt). Järjestelmä optimoidaan suunnittelun, rakentamisen ja
ylläpidon ajaksi. Järjestelmässä huomioidaan katurakenteen kantavuus, routimattomuus ja
tukkeutumattomuus eri sadetapahtumissa ja eri vuodanaikoina. Tämä mahdollistaa veden
imeytymisen alustaan sen sijaan että se kuormittaisi huleveden keräysjärjestelmiä tai
kuljettaisi pintavalunnan epäpuhtauksia paikallisiin vesistöihin. Rakenteet optimoidaan
pohjoismaisiin olosuhteisiin pyrittäessä vesikemian ja kasvillisuuden vuorovaikutukseen.
Tietokonetulvamallinnukset yhdistetään ilmastoennusteisiin vaikutusten arvioimiseksi,
samalla kun rakenteellinen mitoitus parantaa hulevesien suunnittelujärjestelmiä. (CLASS
2013)

Kaupunkiympäristöt tiivistyvät ja yhä suurempi osa pinnoista on päällystetty kovilla,
läpäisemättömillä pinnoilla. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän Suomessa
sademääriä ja rankkasateita. Samaan aikaan pyritään parempaan ympäristönsuojeluun ja
vähentämään pintavalunnan kuljettamia epäpuhtauksia. Hallinnolliset säännökset vaativat
kuntia kehittämään uusia menetelmiä hulevesien käsittelemiseksi. Hanke kehittää uusia
materiaaliratkaisuja näiden asioiden ratkaisemiseksi. Läpäiseviä materiaaleja yhdistettynä
alusrakenteen materiaaleihin ei ole käytetty Suomessa, koska ei ole ollut käytettävissä
määrällisiä mitoitusperusteita ja talviolosuhteiden kestävyydessä on epävarmuutta.

Projektin sisältö on seuraava: 1) Määritellään hankkeeseen osallistuvien kaupunkien ja
vesihuollon tahojen kanssa kaavoituksen ja puisto-, katu- ja vesihuoltosuunnittelun sekä
rakentamisen tarpeet, jotka liittyvät ilmastoon ja huleveden käsittelyyn. 2) Laboratoriokokeet
läpäisevien päällysteiden ja muiden teknisten ratkaisujen kehittämiseksi käyttäen
suomalaisia materiaaleja, jotka kestävät Suomen ilmastoa ja kunnossapitoa ja toimivat
katurakenteessa. 3) Määrälliset imeytyskyvyn ja veden varastoimisen mittaukset yhdistetään
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hulevesien suunnitteluvälineisiin. Arvioidaan hulevesien pintavalunnan kemian parannukset
yhdessä ilmastonmuutoksen ennakoinnin ja sateen intensiteetin mallinnuksen kanssa. 4)
Kirjoitetaan suomenkieliset ohjeet läpäisevien päällysteiden ja niitä tukevien teknisten
rakenteiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten ja samalla varmistetaan
kustannukset ja käyttöikä. 5) Kansainvälinen yhteistyö Ruotsin rinnakkaisen hankkeen
kanssa tuo lisäarvoa kasvillisuusratkaisujen vuorovaikutuksesta läpäisevien pintojen kanssa,
jotta edistetään kasvien kasvua ja pienempää kaupunkien lämpösaarekevaikutusta.

Tavoitteena on, että kolmen vuoden kuluessa Suomen yritykset ja kunnat voivat luotettavasti
määritellä, tuottaa, rakentaa, ylläpitää ja markkinoida läpäiseviä pintaratkaisuja, sekä
kotimaassa että ulkomailla. Hankkeen uutuusarvo on siinä, että se lähestyy ympäristö- ja
vedenkäsittelytarpeita rakennusmateriaalien ja teollisen suunnittelun näkökulmasta ja tuottaa
uusia teknisiä ratkaisuja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. (CLASS 2013)

CLASS hankkeen rakenne esitetään kuvassa 1. Hanke koostuu kaikkiaan kuudesta
työpaketista (Work Package, WP): WP1 Kaupunkien tarpeet, WP2 Materiaalien ja tuotteiden
kehittäminen, WP3 Ratkaisujen toteuttaminen, WP4 Mallinnus, WP5 Raportointi ja
kansainvälinen yhteistyö, WP6 Projektin johto ja hallinto. Lisäksi projektin jälkeen tai
rinnakkain sen kanssa on varauduttu pilotointihankkeisiin (WP7). Projektin yhteistyö Ruotsin
rinnakkaishankkeen kanssa on kuviossa WP0.

Kuva 1. CLASS projektin rakenne, työpaketit WP1-6. Kaksivuotisen projektin lisäksi kuvassa
on WP7 (pilotointihankkeet tutkimusosuuden jälkeen tai rinnakkain sen kanssa) ja WP0
Ruotsin rinnakkaisprojektista (CLASS Project Plan 2012).

Tämä on luonnos CLASS-projektin työpaketin WP1 Kaupunkien tarpeet - raportiksi. Raportin
tavoitteena on kuvata tarpeet ja vaatimukset läpäisevien materiaalien hyödyntämiselle
hulevesien hallitsemiseksi kaupunkiympäristössä ja tunnistaa niiden toimivuusvaatimukset
Suomen olosuhteissa.
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Kaupunkien tarpeet - työpaketti jakautuu osatehtäviin (kuva 2):

1. Kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtonisen toteuttamisen sekä katu-, vesihuolto- ja
puistosuunnittelun tarkastelu

2. Vedenkäsittelyn vaatimusten ja kapasiteettien tarkastelu

3. Pintaratkaisujen ja niitä tukevien teknisten ratkaisujen elinkaari ja kustannukset

Kuva 2. CLASS WP1 Kaupunkien tarpeet.

Kaupunkien tarpeita käsittelevä työpaketti kytkeytyy kiinteästi muihin työpaketteihin.
Työpaketissa 2, jossa käsitellään uusia pintamateriaaleja ja teknisiä ratkaisuja, vastataan
työpaketin 1 osatehtävän 3 kysymyksiin. Työpaketti 3, joka käsittelee uusien ratkaisujen
toteuttamista kaupungeissa, on suoraa jatkoa kaupunkien tarpeita koskevaan tarkasteluun.
Mallinnusta koskevassa työpaketissa 4 vastataan kaupunkien tarpeisiin, jotka koskevat
hulevesien käsittelyjärjestelmien mitoitusta ja sen muutoksia ilmastonmuutoksen edetessä.

Raportissa käsitellään taustatekijöitä ja muutoksia, jotka luovat tarvetta läpäisevien
materiaalien ja ratkaisujen kehittämiselle. Tarpeita aiheutuu mm.
kaupungistumiskehityksestä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja uusista säännöksistä.

Kaupunkien tarpeet liittyvät mahdollisuuksiin soveltaa läpäiseviä pintamateriaaleja ja teknisiä
ratkaisuja sekä niiden mahdollisiin määriin ja vaikutuksiin ympäristön laatuun ja
suunnitteluratkaisuihin. Tarpeisiin liittyvät hulevesien määrät ja niiden käsittelyn vaatimukset
sekä viemärien mitoitus. Lisäksi tarkastellaan uusien pintaratkaisujen kestävyyttä pohjoisissa
olosuhteissa ja niistä aiheutuvia kustannuksia verrattuna nykyisiin ratkaisuihin.
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2. Tutkimusaineisto

Raportti perustuu kirjallisuuteen ja keskusteluihin ja haastatteluihin kaupunkien (mukaan
lukien HSY Vesihuolto ja Oulun Vesi) edustajien kanssa.

Keskusteluja hankkeeseen osallistuvien tahojen välillä on käyty projektia valmisteltaessa,
johtoryhmän kokousten yhteydessä, hankkeen työpajassa sekä kaupunkien ja HSY:n
yhteisissä ja erillisissä tapaamisissa vuoden 2013 aikana.

Kaupunkien erillisissä tapaamisissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 Kaupungin (ja HSY:n) tarpeet ja odotukset projektin suhteen

 Kaupungilta kerättävä tieto projektin tarpeisiin

 Ongelmat tai painopistealueet, joihin projektissa pitäisi panostaa

 Kaupungin asiaan liittyvät hankkeet

o Asemakaava-hulevesiselvitykset

o Kaavamääräykset

o Tilavaraukset kaavassa

o Keskeiset hulevesien hallintatoimenpiteet (tontit, yleiset alueet)

o Ratkaistavat haasteet

o Asiaan liittyvä määrätieto

 Mahdollinen pilotti/demonstraatioalue

o Tutkimuksen keskeiset kohteet (pintamateriaalit, tekniset ratkaisut,
kaupunkisuunnitteluratkaisut ym.)

 Ratkaisujen toteuttamiseen liittyviä ajatuksia

CLASS-projektin WP1:een osallistuvia tahoja ovat olleet Espoon, Helsingin, Oulun ja
Vantaan kaupungit sekä HSY Vesihuolto. Oulun kaupungista myös Oulun Vesi on mukana
hankkeessa.

Kirjallisuutta kaupunkien tarpeisiin liittyen on koottu kansainvälisistä ja suomalaisista
lähteistä.  Hankkeeseen osallistuvat kaupungit ja vesihuollon tahot ovat toimittaneet osaltaan
aineistoa raporttiin.
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3. Taustatekijät

3.1 Kaupungistuminen

Maailman väestöstä yhä suurempi osa asuu kaupungeissa tai kaupunkimaisissa
olosuhteissa. Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin on jatkuva ilmiö kaikkialla maailmassa.
Vuoteen 2050 mennessä arvioidaan 84 % maailman väestöstä asuvan kaupunkialueilla
(CLASS Project Plan 2012, Population Reference Bureau). Noin 75 % Euroopan väestöstä
asuu tällä hetkellä kaupunkialueilla, ja vuoteen 2020 mennessä luvun arvioidaan nousevan
80 %:in (EEA 2010). Euroopassa kaupunkien kasvunopeus on nyt yli 5 % kymmenessä
vuodessa (EEA 2006a, 2006b). Tämä tarkoittaa asuntojen ja palvelujen suurta kysyntää,
jonka seurauksena rakennusten määrä lisääntyy ja viheralueet mahdollisesti vähenevät
kaupunkiympäristössä. Suomessa 85 % väestöstä asuu kaupunkiympäristössä (Euroopassa
keskimäärin 73 %) vuotuisen kaupunkiväestön kasvuvauhdin ollessa 0.6 % (CLASS Project
Plan 2012, Worldstat). Suomen taajama-aste oli 84 % vuoden 2010 lopussa (Tilastokeskus
2012). YK:n väestövuosikirjan (UN 2012) mukaan kaupunkiväestön osuus Suomessa oli 68
% vuoden 2010 lopussa. Kaupunki- ja taajamaväestön määrittelyissä on eroja eri maissa,
joten luvut ovat suuntaa-antavia.  Helsingin seudun asukasluku oli 1,38 miljoonaa vuonna
2012 ja ennuste vuodelle 2015 on 1,43 miljoonaa ja vuodelle 2030 1,64 miljoonaa
(Helsinginseutu.fi).

Kuvassa 3 esitetään arvio maailman kaupunki- ja maaseutuväestön kehityksestä vuosina
1900 – 2025 (Alberti 2008).

Kuva 3. Maailman kaupungeissa ja maaseudulla asuvan väestön kehitys vuosina 1900 –
2025 (Alberti 2008, UN 2006).

Kaupunkialueiden tiivistyminen merkitsee sitä, että yhä suurempi osuus maanpinnasta on
peitetty kovilla pintarakenteilla, jotka perinteisesti ovat vettä läpäisemättömiä. Betoni-, kivi- ja
asfalttipäällysteitä käytetään kaduilla, jalkakäytävillä, pihoilla ja pysäköintialueilla.
Läpäisemättömiä pintoja ovat myös rakennusten katot. Hulevedet kerätään yleensä
putkistoihin ja johdetaan käsiteltäväksi. Mittauksilla arvioidaan, kuinka suuri osa valunnasta
päätyy paikallisiin vesistöihin, kuten järviin, jokiin ja mereen, sen sijaan, että imeytyisi
maaperään. Esimerkiksi suomalaisessa tapaustutkimuksessa on raportoitu, että
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kaupunkialueella valunnan määrä on 18 % sadannasta, jos 50 % alueesta on
läpäisemätöntä, ja valunnan osuus nousee 39 %:in, jos 69 % alueesta on läpäisemätöntä.
Kaupunkiympäristössä valumavettä alkaa tyypillisesti esiintyä hyvin pian sateen jälkeen, ja
75 % kaikesta valumavedestä on pintavaluntaa (CLASS Project Plan 2012, Jormola 2008,
Kotola & Nurminen 2003).

Kaupungistumisen vaikutukset vesien hallintaan korostuvat ilmastonmuutoksen edetessä.
European Environment Agencyn raporteissa käsitellään ilmastonmuutoksen riskejä ja siihen
sopeutumiskeinoja (EEA 2013, 2012). Kuvassa 4 esitetään keinoja ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen kaupunkiympäristössä (Defra 2012). Tähän tutkimukseen liittyvät mm.
läpäisevät pintamateriaalit, kuivatusjärjestelmät sekä viheralueet ja -rakenteet.

Kuva 4. Keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen, mm. läpäisevät pintamateriaalit ja
viherrakenteet (Defra 2012)

Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (Euroopan komissio 2012) esitetään
ohjeet parhaista käytännöistä, joilla rajoitetaan, vähennetään tai kompensoidaan maaperän
sulkemista rakentamisella. Maaperän sulkeminen rakentamisella tarkoittaa tietyn alueen ja
sen maaperän pysyvää peittämistä läpäisemättömällä keinotekoisella materiaalilla, kuten
asfaltilla tai betonilla. Se on yksi merkittävimmistä maaperän huonontumisprosesseista
Euroopassa. Ilmiön laajuus ja kasvu ovat merkittäviä. Se vaikuttaa elintärkeisiin
ekosysteemipalveluihin (esim. ruuan tuotantoon, veden imeytymiseen ja maaperän
suodatus- ja puskurointikykyyn) sekä luonnon monimuotoisuuteen. Käynnissä olevaa
kaupungistumista ja maisemien muuttumista pidetään perustellusti yhtenä EU:n suurimmista
haasteista. Tuhottu tai erittäin pilaantunut maaperä ei tervehdy tulevien sukupolvien
elinaikana. 1950-luvun puolivälin jälkeen EU:n kaupunkien kokonaispinta-ala on kasvanut 78
%, mutta väestömäärä vain 33 % (EEA 2006b). Kaupunkien reuna-alueiksi luokiteltujen
alueiden rakennettu maa-ala on Euroopassa nykyisin yhtä suuri kuin kaupunkialueiden,
mutta niiden väestötiheys on puolet pienempi (Piorr et al. 2011, Euroopan komissio 2012).
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Prokop et al. (2011) arvioi, että vuosina 1990–2000 EU:ssa otettiin maata
infrastruktuurikäyttöön noin 1 000 neliökilometriä vuodessa – enemmän kuin Berliinin
kaupungin pinta-ala – eli 275 hehtaaria päivässä. Samana aikana EU:n asutusalueet
lisääntyivät lähes 6 %. Vuosina 2000–2006 maan käyttöönottovauhti hieman hidastui 920
neliökilometriin vuodessa (252 hehtaariin päivässä), mutta asutusalueiden kokonaispinta-ala
kasvoi vielä 3 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 1990–2006 lisäys oli lähes 9 %
(176 200 neliökilometristä 191 200 neliökilometriin). On tärkeää huomata se ristiriita, että
samalla aikavälillä väestö lisääntyi vain 5 %. Väestönkasvu tosin vaihtelee merkittävästi eri
puolilla Eurooppaa ja sen eri alueilla. (Euroopan komissio 2012)

Suljetun maaperän kokonaispinta-alaksi EU:ssa vuonna 2006 arvioitiin noin 100 000
neliökilometriä, mikä on 2,3 prosenttia EU:n alueesta ja 200 neliömetriä asukasta kohden
(Euroopan komissio 2012).

Kuvassa 5 havainnollistetaan asuntoalueen maaperän sulkemista (Prokop et al. 2011,
Euroopan komissio 2012).

Kuva 5. Esimerkkikuva asuntoalueesta ja maaperän sulkemisesta rakentamisella.
Vasemmalla on esimerkki esikaupunkialueesta, joka koostuu taloista, puutarhoista, kaduista
ja pihoista. Oikeanpuoleisessa kuvassa on merkitty mustalla saman asuntoalueen umpeen
rakennetut maa-alueet, jotka tässä tapauksessa peittävät alueesta noin 60 prosenttia.
(Prokop et al. 2011, Euroopan komissio 2012)

Maaperän sulkeminen voi vaikuttaa merkittävästi vesivaroihin ja johtaa muutoksiin valuma-
alueiden ympäristötilanteessa. Tämä saattaa puolestaan heikentää ekosysteemejä ja niiden
tuottamia veteen liittyviä palveluja. Täysin toimintakykyinen maaperä kykenee varastoimaan
jopa 3 750 tonnia vettä hehtaaria kohden tai lähes 400 millimetrin sadantaa vastaavan
vesimäärän. Maaperän umpeen rakentaminen vähentää sen kykyä imeä hulevettä ja estää
ääritapauksissa imeytymisen kokonaan. Kun hulevesi imeytyy maaperään, se saavuttaa joet
huomattavasti hitaammin, jolloin virtaamahuipun määrä ja tulvariski pienenevät. Suuri osa
maaperään varastoituneesta vedestä on kasvien käytettävissä, mikä vähentää kuivia kausia
ja siten kastelun tarvetta ja maataloutta haittaavia suolaantumisongelmia. Mitä enemmän
vettä maaperään imeytyy, sitä pienempi on myös riippuvuus keinotekoisista
varastointijärjestelmistä (esim. altaista), joihin kerätään sadannan huippukuormia. Näin
maaperän vedenjohtamiskykyä (ja kasvipeitettä) hyödynnetään veden väliaikaisena
varastointipaikkana sen sijaan, että valunta kerättäisiin, johdettaisiin viemäreihin ja
puhdistettaisiin. Kaupungeissa, joissa suuri osa maaperästä on rakennettu umpeen,
viemärijärjestelmä ei välttämättä aina riitä keräämään suuria vesimääriä, mikä voi johtaa
hulevesitulviin. (Euroopan komissio 2012)

Kaupunkikehitykseen liittyviä maankäytön muutoksia ja vaikutuksia luonnonvaroihin sekä
suhdetta luonnontilaan, sen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin on tarkasteltu
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”Ekologisen ja ekotehokkaan kaupungin kehitysnäkymät” –tutkimusraportissa, joka on osa
”Kaupunkien ja kuntien ekotehokkaat aluetasoiset ekolaskurit” (KEKO)-projektia (Lahti et al.
2012). Projektissa käsitellystä kirjallisuudesta on poimittu CLASSin kannalta mahdollisesti
mielenkiintoisia. Condon (2010) tarkastelee mm. läpäisemättömiä ja läpäiseviä pintoja.
Douglas et al. (2011) on laaja käsikirjatyyppinen teos, joka käsittelee mm. kaupunki-ilmastoa
lämpösaarekkeiden, sademäärien, vesitalouden, maanpinnan muotojen ja maaperän
kannalta. Gaston (2010) tarkastelee mm. kaupungistumista, maan pinnan peittämistä,
läpäisemättömien ja läpäisevien pintojen suhdetta ja vaikutusta hulevesien pintavaluntaan,
imeytymiseen ja haihduntaan, veden laatua ja ekologista jalanjälkeä.

Alberti (2008) käsittelee laaja-alaisesti kaupunkiekologiaa eri tieteenalojen näkökulmasta.
Hän tarkastelee mm. kaupungistumisasteen eli gradientin suhdetta ekosysteemin
ominaisuuksiin, veden kiertoa ja läpäisemättömien pintojen suhdetta valuntaan. Kuvassa 6
tarkastellaan vedenkiertoa kaupunkiympäristössä (Alberti 2008). Maapeitteen muutokset
vaikuttavat vedenkiertoon.

Kuva 6. Vedenkierto kaupunkimaisemassa (Alberti 2008, taustakuva Aerolistphoto.com)
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Läpäisemättömien pintojen määrän lisääminen on suorin tapa, jolla kaupungistuminen
vähentää valuma-alueiden kykyä viivyttää, pidättää ja suodattaa sadevettä. Lisäksi sadevesi
valuu nopeammin, kun on enemmän läpäisemättömiä pintoja. Läpäisemättömien pintojen
vaikutus virtaaman määrään, laatuun ja ajoitukseen riippuu seuraavista tekijöistä: ilmasto,
morfologia, geologia, kasvillisuus ja maankäyttö. Kun imeytyminen vähenee, vähemmän
vettä on käytettävissä pohjavesivarastojen täyttämiseen, mikä alentaa perusvirtaamia ja
vähentää käytettävissä olevaa vettä kuivina kausina. Sen sijaan vesi kulkeutuu vesistöihin
nopeasti, usein ja suurina määrinä. (Alberti 2008)

Kuvassa 7 tarkastellaan kaupungistumisasteen suhdetta ekosysteemin ominaisuuksiin ja
kuvassa 8 läpäisemättömien pintojen keskimääräistä osuutta kaupungistumisasteen mukaan
(Alberti 2008).

Kuva 7. Kaupungistumisasteen suhde ekosysteemin ominaisuuksiin. Alhaalla vasemmalla
tarkastellaan kasvi / maaperän peitettä yksikköaluetta kohden ja oikealla valuntaa ja typen
pidättymistä ja kuormitusta. (Alberti 2008)
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Kuva 8. Läpäisemättömien pintojen keskimääräinen osuus kaupungistumisasteen mukaan
(Alberti 2008).

Läpäisemättömien pintojen osuuden vaikutusta hydrologiseen kiertoon on kuvattu useissa
lähteissä (mm. Alberti 2008, Gaston 2010, Euroopan komissio 2012). Arviot vastaavat
toisiaan. Kaupunkialueilla, joilla läpäisemättömien pintojen osuus on suuri, valunnan osuus
sadannasta on 55 %, kun osuus on 10 – 15 % rakentamattomilla alueilla (kuva 9).

Kuva 9. Kaavio maapeitteen vaikutuksesta hydrologiseen kiertoon (Euroopan komissio
2012).
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Lahti et al. (2006) tarkastelee kaupunkiympäristön ja erityisesti sen perusrakenteiden
kestävyyttä ja sen arviointia. Teoksessa esitetään esimerkkejä mm. vesi- ja
jätevesijärjestelmistä ja sinivihreästä infrasta eri maissa. Marsh (2005) esittelee laajasti
maisemasuunnittelun perusteita, kaupungistumista ja sen vaikutuksia hulevesien hallintaan
sekä hulevesisuunnittelun periaatteita (kuvat 10 ja 11).

Kuva 10. Hulevesien hallinnan kustannukset ja mahdollisuudet. Mitä kauempana
syntypaikasta hulevedet käsitellään, sitä hankalammaksi ja kalliimmaksi käsittely käy. (Marsh
2005, Lahti et al. 2012)

Kuva 11. Vesien hallintaperiaatteet maankäytön kehittämishankkeessa (Marsh 2005).

Mostafavi et al. (2010) käsittelee muun muassa kaupunkien viherpintoja, alueiden
käyttötarkoitusten muutoksia, hulevesien käsittelyä paikallisesti ja päällysteratkaisuja.
Niemelä (2011) on monitieteinen teos, joka käsittelee mm. läpäisemättömiä ja läpäiseviä
pintoja, hulevesien hallintaa, kasvillisuutta ja kaupunki-ilmastoa. Kuvassa 12 esitetään
kaupunkien ekomorfologian peruselementit eri tasoilla ja kuvassa 13 tarkastellaan
vesitasapainoa eri päällystemateriaaleilla.
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Kuva 12. Kaupunkien ekomorfologian peruselementit seudullisella ja paikallisella tasolla sekä
kaupunki-maaseutuakselilla (Niemelä 2011, Douglas & Ravetz, Lahti et al. 2012)

Kuva 13. Veden jakautuminen eri päällystetyypeillä (Niemelä 2011, Illgen, Lahti et al. 2012)

Roseland (2009) käsittelee kestävän kaupunkisuunnittelun perusteita ja Slavin (2011)
yhdysvaltalaisten kaupunkien kestävään kehitykseen tähtääviä hankkeita. Suzuki et al.
(2010) tarkastelee erityisesti kehitysmaiden kaupungistumista. Kuvassa 14 esitetään
liikennealueiden tarvitsema maa-alue suhteessa kaupunkirakenteen tiiveyteen.
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Kuva 14. Liikenneverkon tarvitsema maa-alue suhteessa kaupunkirakenteen tiiveyteen
(asukasta/ha tai työpaikkaa/ha) (Suzuki et al. 2010, Lahti et al. 2012).

Suomessa on tutkittu asuntoalueiden liikenneverkon suhteellista määrää alueen kerrosalaa
kohden ja vapaa-alueiden (alue, joka ei ole rakennusten tai liikennealueiden peittämää)
määrää erilaisilla aluetehokkuuksilla (kuvat 15 ja 16) (Wahlgren 2013).

Kuva 15. Liikenneverkon suhteellinen määrä (m2/k-m2) erilaisilla aluetehokkuuksilla (k-
m2/maa-m2). (Wahlgren 2013)
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Liikenneverkon suhteellinen määrä vaihtelee 0,45 – 5,57 m2/k-m2 aluetehokkuuden
vaihdellessa ea = 0,002 – 0,56 (kuva 15). Hyvin pienen aluetehokkuuden alueella
liikenneverkon suhteellinen pinta-ala voi olla yli 10-kertainen suhteellisen suuren
tehokkuuden alueeseen verrattuna. Kun aluetehokkuus on yli noin ea = 0,15, liikenneverkon
suhteellinen määrä pienenee loivemmin (0,9 –> 0,45 m2/k-m2). Aluetehokkuuden
vaihdellessa ea = 0,002 – 0,56 vapaan alueen osuus vaihtelee 61 % - 99 % (kuva 16).

Kuva 16. Vapaan alueen osuus asuntoalueen pinta-alasta erilaisilla aluetehokkuuksilla.
Vapaalla alueella tarkoitetaan aluetta, joka ei ole rakennusten tai liikennealueiden peittämää.
(Wahlgren 2013)

Maaperän sulkemista rakentamisella rajoitetaan eri maissa maankäytön suunnitteluun
liittyvillä rajoituksilla ja keinoilla. Maaperän umpeen rakentamisen vaikutuksia voidaan
vähentää läpäisevien materiaalien ja päällysteiden käytöllä, vihreällä infrastruktuurilla ja
luonnonmukaisella vesien johtamisjärjestelmällä. Maaperän umpeen rakentamista voidaan
kompensoida pintamaan uudelleenkäytöllä, maaperän avaamisella (ennallistamisella),
ekotilien ja maankäyttötodistusten kaupalla ja maaperän sulkemismaksulla (Euroopan
komissio 2012).

Läpäisevien materiaalien ja päällysteiden sekä muiden teknisten rakenteiden avulla voidaan
säilyttää joitakin maaperän keskeisiä toimintoja ja jossain määrin lieventää maan umpeen
rakentamisen vaikutuksia. Ne auttavat säilyttämään maanpinnan yhteyden maanalaiseen
maaperään, mikä vähentää pintavaluntaa ja lisää sadeveden imeytymistä maaperän
alempien kerrosten läpi. Näin voidaan alentaa vedenkäsittelykustannuksia ja vähentää
tulvien ja vesieroosion riskiä. Lisäksi läpäisevä materiaali voi edistää pohjaveden
muodostumista, sillä sen ansiosta sadevettä imeytyy enemmän. Kasvillisuus imee lämpöä
vähemmän kuin tavanomaiset materiaalit (esim. asfaltti), mikä laskee osaltaan ympäröivän
ilman lämpötilaa ja vähentää viilentämiseen tarvittavan energian määrää. Läpäisevät
materiaalit mahdollistavat haihdunnan, mikä on kaupunkien viilentämisen ja
lämpösaarekevaikutuksen estämisen kannalta ratkaisevaa. Joillakin tuotteilla voi olla myös
biologisia tai maisemanhoidollisia ominaisuuksia. Lisäksi läpäisevät materiaalit myöhentävät
talvella routakerroksen muodostumista huomattavasti. Läpäisevien päällysteiden
materiaaleja ja konsepteja on monenlaisia, ja niitä voidaan käyttää hyvin erilaisissa
olosuhteissa. Ekologisten etujensa lisäksi useimpien läpäisevien päällysteiden
elinkaarikustannukset ovat alhaisemmat kuin tavanomaisten läpäisemättömien päällysteiden.
Läpäiseviä päällysteitä ei kuitenkaan voida pitää täydellisenä maaperän
suojelutoimenpiteenä, koska kaikki tekniikat edellyttävät pintakerroksen poistamista
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vähintään 30 senttimetrin syvyydeltä. Esimerkiksi soranurmen avulla alkuperäinen maaperä
voidaan osittain palauttaa. (Euroopan komissio 2012)

Pysäköintialueet on yleensä mahdollista päällystää läpäisevällä materiaalilla. Euroopassa on
selvästi enemmän pysäköintipaikkoja kuin autoja, ja molempien määrä on kasvussa. Soralla
tai kennorakenteella vahvistettujen nurmipinnoitteiden käyttö on ihanteellinen ratkaisu
suuremmilla pysäköintialueilla, joita käytetään koko alaltaan harvoin, esimerkiksi
hiihtokeskuksissa, urheilustadioneilla, golfkentillä, matkailukohteissa tai messuhalleilla.
Tällaiset päällysteet auttavat ylläpitämään paikallista kuivatusjärjestelmää ja muuttavat
maisemaa vähemmän. Kaikenlaiset läpäisevät päällysteet sopivat myös kaduille ja
pysäköintialueille. Läpäisevien betonilaattojen käyttö soveltuvin osin yhdessä kuivatusojien
kanssa voi olla pitkäaikainen ratkaisu, joka kestää raskaan liikenteen esimerkiksi
supermarketeissa ja ostoskeskuksissa. (Euroopan komissio 2012)

Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta (RYVE) -tutkimuksen (2005) mukaan
kaupungistuminen yleensä vähentää haihduntaa. Isoissa kaupungeissa sademäärien on
havaittu olevan keskimäärin 10 % suurempia kuin ympäröivällä maaseudulla. Kasvillisuuden
vähyys ja vedet alueelta nopeasti pois johtavien päällystettyjen pintojen suuri pinta-ala ovat
rakennetulla alueella haihduntaa pienentäviä tekijöitä. Haihdunnan vähentyminen merkitsee
kokonaisvalunnan lisääntymistä. Kaupungistuminen lisää pintavaluntaa voimakkaasti, mutta
toisaalta yleensä vähentää pintakerros- ja pohjavesivaluntaa. Kaupunkialueen päällystetyt
pinnat vähentävät veden imeytymistä maaperään ja edelleen pohjaveteen. Tällöin
pohjaveden pinta tavallisesti alenee ja pohjavesivirtaus uomiin pienenee. Tämä saattaa
aiheuttaa uoman virtaaman pienenemistä kuivan kauden aikana. (Vakkilainen et al. 2005)

Suomalaisilla kaupunkialueilla sadanta-valuntapahtumien keskimääräinen valuntakerroin on
yleisesti noin puolet alueen päällystettyjen pintojen osuudesta. RYVE:n osahankkeessa
“Kaupunkialueiden hydrologia - valunnan ja ainekuormituksen muodostuminen rakennetuilla
alueilla” sadanta-valuntatapahtumien valuntakerroin oli Laaksolahden tutkimusalueella
keskimäärin 0,04 ja Vallikallion tutkimusalueella keskimäärin 0,18. Vastaavasti päällystettyä
pinta-alaa alueilla oli noin 20 ja 50 %. RYVE:n osahankkeen “Kaupunkirakentamisen
aiheuttama valuma-alueiden ja vesistöjen muuttuminen sekä sen seuraukset Suomessa”
tutkimusalueilla pintavalunnan osuudeksi arvioitiin 14 - 32 % sadannasta päällystettyjen
pintojen osuuden ollessa 17 - 24 % koko pinta-alasta. Tarkastelun alkutilanteessa 1930 –
1950 -luvuilla päällystettyä pintaa oli 2 - 3 % ja pintavalunnan osuus oli 7 - 22 % sadannasta.
(Vakkilainen et al. 2005)

Kaupungistumisen aiheuttamia hydrologisia muutoksia ja niiden synnyttämiä
vesistövaikutuksia voidaan ehkäistä hydrologiset tekijät huomioon ottavan
kaupunkisuunnittelun avulla. Huleveden syntymistä voidaan vähentää minimoimalla
päällystetyn ja vettä läpäisemättömän pinnan määrää. Päällystetyillä pinnoilla muodostunut
hulevesi voidaan imeyttää maaperään, jolloin vesistöihin kohdistuva hulevesikuormitus
pienenee. Imeyttämisen lisäksi hulevettä voidaan käsitellä erilaisilla luonnonmukaisilla
johtamis-, viivyttämis- ja laskeutusmenetelmillä. Näillä menetelmillä voidaan parantaa
hulevettä vastaanottavan vesistön tilaa vähentämällä huleveden määrää, tasaamalla
virtaamavaihteluita ja parantamalla veden laatua. Lisäksi voidaan ylläpitää sekä pohjavesi-
että pintavesivarastoja ja maan kosteustasapainoa ja parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä.
Luonnonmukaisia käsittelymenetelmiä ovat muun muassa läpäisevät pinnoitteet, avo-ojat,
kasvillisuuspainanteet, viivytys- ja imeytysaltaat sekä kosteikot. (Vakkilainen et al. 2005)

Kaupunkialueiden hydrologian parantamisessa tulisi yhdistää sekä vesitalous huomioon
ottava aluesuunnittelu, alueiden yksityiskohtainen kaavoitus että luonnonmukaiset
hulevedenkäsittelymenetelmät. Tarkastelun on lähdettävä valuma-alueiden tasolta ja
luonnon olosuhteiden kartoituksesta. Vesitalouteen pohjautuvan kaupunkialueiden
suunnittelun tulisi olla yhtenäinen prosessi yleiskaavoituksesta alueiden yksityiskohtaiseen
kaavoitukseen ja hulevedenkäsittelymenetelmien suunnitteluun saakka. (Vakkilainen et al.
2005)
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Kaupungistuminen kasvattaa läpäisemättömien pintojen määrää, mikä vähentää luonnollista
veden imeytymistä ja aiheuttaa kasvavan tarpeen viemäröinnille.  Pääasialliset vaikutukset
veden luonnolliseen kiertokulkuun ovat pintavalunnan lisääntyminen, lyhyet ja voimakkaat
virtaamapiikit ja vähäisempi veden virtaus maaperässä. Seurauksena on myös tulvia ja
eroosio-ongelmia, muutoksia veden pitoisuuksissa ja lämpötilassa sekä elinympäristön
monimuotoisuuden vähenemistä (Sillanpää 2013).

Nora Sillanpää on tutkinut väitöskirjatyössään (Sillanpää 2013) kaupungistumisen
vaikutuksia valuntaan ja veden laatuun kolmella erityyppisellä asuinalueella Espoossa.
Tutkimuskohteina olivat pientalo- ja kerrostaloalueet sekä rakennettava asuinalue (kuva 17),
joilla seurattiin viiden vuoden aikana mm. valuntaa ja veden laatua sekä lumen ja sen
sulamisen vaikutuksia.

Kuva 17. Ilmakuvat tutkitusta rakenteilla olleesta alueesta ennen (2001) ja jälkeen (2007)
rakentamisen (kuvat: Espoon kaupunki; Sillanpää 2013)

Kaupungistumisen vaikutuksista havaittiin mm. seuraavaa (Sillanpää 2013):

 Lämpimänä vuodenaikana

o Valunnan määrä, ylivirtaamat ja valunnan keskimääräinen intensiteetti
kasvoivat

o Valuma-alueen kertymisaika lyheni

o Havaittiin korkeimmat haitta-ainepitoisuudet (sateiden aikana)

 Kylmänä vuodenaikana

o Kokonaisvalunnassa ei havaittu merkittäviä muutoksia

o Lumen sulamisjakson syklit lisääntyivät ja lyhenivät

o Havaittiin korkeimmat haitta-ainehuuhtoumat (valuntajaksojen aikana)

 Rakennustyöt heikensivät merkittävästi veden laatua rakennustyön vaiheista riippuen
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Sillanpään mukaan tutkimustulosten pohjalta voidaan luoda strategioita kaupungistumisen
aiheuttamien hydrologisten ja veden ladun muutosten vähentämiseen. 18–20 mm
sademäärän jälkeen valuntavasteessa havaittiin tilastollisesti merkittävä muutos, joka oli
suhteellisesti suurin usein toistuvien sateiden yhteydessä. Tällaisten sateiden aiheuttaman
valunnan imeyttämisellä ja käsittelyllä voitaisiin edistää luonnollista vedenkiertoa ja hallita
hajakuormitusta. Hänen mielestään tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen eri
vaiheisiin, talviaikaisten päästölähteiden pienentämiseen sekä lumen asianmukaiseen
käsittelyyn ja säilytykseen. (Sillanpää 2013)

Gerald Krebs (2009) tutki diplomityössään maankäytön muutoksia kaupungistuvalla
Kylmäojan valuma-alueella. Työssä tehtiin paikkatietoanalyysi, jossa tutkittiin vettä
läpäisemättömien pintojen esiintymisen kehittymistä. Vettä läpäisemättömien pintojen
tarkastelussa huomioitiin katot, tiet sekä piha-alueet vuosina 1977, 1982, 1992, 2007 ja
2030, joista viimeinen on tämänhetkisen yhdyskuntasuunnittelun perusteella laadittu
ennuste. Tietokannasta puuttuvia tietoja täydennettiin ilmakuvien perusteella sekä käymällä
paikan päällä. Vettä läpäisemättömien pintojen tasainen kasvu oli näkyvissä koko
tutkimuskaudella (taulukko 1).  Vastaavasti kasvoivat valuntamäärät (taulukko 2), jotka
arvioitiin valuntakertoimien avulla. Vuonna 2030 vettä läpäisemättömiä pintoja arvioitiin
olevan 26 % koko pinta-alasta.

Taulukko 1. Vettä läpäisemättömien pintojen osuus kokonaispinta-alasta osavaluma-alueilla
(C1-C11) sekä Kylmäojan koko valuma-alueella (C TOT)) vuosina 1977, 1982, 1992, 2007 ja
2030 (Krebs 2009). Väreillä on kuvattu lukujen suuruusluokkaa ns. Schuelerin luokittelun
mukaan (Schueler 1994).
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Taulukko 2. Vettä läpäisemättömiltä alueilta kertyvä huippuvaluma (peak runoff) Kylmäojan
valuma-alueen osavaluma-alueilla vuosina 1977, 1982, 1992 ja 2007 (Krebs 2009).

Vantaalla tutkittiin vuosina 2011 - 2012 joidenkin purojen veden laatua liittyen maankäytön
muutoksiin (Valkama et al. 2012). Tutkimuksen kohteena olevat purot, Kylmäojan itäinen
haara ja Kirkonkylänoja, ovat molemmat joutuneet ahtaalle intensiivisen maankäytön
puristuksissa, mikä nähdään veden laadussa. Tutkimuksessa havaittiin, että Kylmäojan
itäisen haaran veden sähkönjohtavuudet (kuva 18) ovat ajoittain hyvin korkeita johtuen tie- ja
piha-alueiden suolauksesta. Vedessä havaittiin myös öljyhiilivetyjen kohonneita pitoisuuksia,
joiden arvioitiin olevan peräisin alueen teollisuudesta. Kirkonkylän veden laatua rasittavat
läheiseltä lentokenttäalueelta huuhtoutuvien hulevesien mukana huuhtoutuvat
jäänestoaineet, jotka kuluttavat vedestä happea ja aiheuttavat hajuhaittoja puron
lähiympäristöön. Lisäksi vesistöä kuormittavat liikennealueilla liukkauden torjuntaan
käytettävät suolat ja alueella harjoitettu rakennustoiminta. Edellä mainittujen havaintojen
perusteella todettiin, että lentokentän jäänesto- ja liukkaudentorjunta-aineiden keräämistä ja
johtamista jätevedenpuhdistamolle tulisi edelleen tehostaa. Sadeveden valumista uomaan
päällystetyiltä pinnoilta voitaisiin hidastaa kiinteistökohtaisilla hulevesialtailla ja päällystetyn
pinnan osuuden vähentämisellä. Veden imeytyessä maahan myös pinnoilta huuhtoutuvat
epäpuhtaudet pidättyvät. Tästä syystä myös hulevesien johtamisessa tulisi pyrkiä kohti
maahan imeytystä ja valunnan hitaampaa etenemistä kohti uomaa. Huippuvirtaamien
pienentäminen vähentää tulvahaittoja myös alajuoksulla (Valkama et al. 2012).

Kuva 18. Sähkönjohtavuus Kylmäojan korven ylä- ja ala-asemalla vuonna 2011 (Valkama et
al. 2012).
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3.2 Ilmastonmuutos

Kuluvan vuosisadan aikana Suomen keskilämpötilan ennakoidaan kasvavan 3,2–6,4°C (HSY
2010). Talvilämpötilat nousevat kesälämpötiloja enemmän. Ilmastonmuutoksen seurauksena
myös vuotuisen sademäärän odotetaan nousevan tasaisesti vuosisadan loppuun mennessä
12–24 % skenaariosta riippuen (HSY 2010). Sademäärän muutoksiin vaikuttavat
sadepäivien lisääntyminen ja rankkasateiden yleistyminen Etelä-Suomessa (Yrjölä &
Viinanen 2012). Suurempi sademäärä merkitsee sitä, että teknologiat ja säännökset on
sopeutettava tulevaan tilanteeseen, jotta asukkaiden hyvinvointi ja kaupunkien toiminta
voidaan turvata (HSY 2012a). HSY:n (2010) mukaan ilmastonmuutoksen suurimmat
haasteet pääkaupunkiseudulla liittyvät hulevesitulviin, rakennusten kosteusvaurioihin,
energianjakelun turvaamiseen, tietoliikenneverkkojen ylläpitoon ja sään ääri-ilmiöihin.
Kestävän ja älykkään rakennetun ympäristön materiaalien ja rakenteiden suunnittelussa on
huomioitava kosteuden lisääntyminen, mihin usein liittyy kestävyyden huononeminen ja
käyttöiän lyheneminen. (CLASS Project Plan 2012)

Ilmastonmuutokseen liittyvistä vaikutuksista tätä tutkimusta ajatellen ovat keskeisiä sadanta,
sateen intensiteetti, lumipeite, lumikuormat, sulamis-jäätymis-syklit, jääpeite ja kaupunkien
lämpösaarekkeet. Keskimääräisten muutosten lisäksi erityisen kiinnostavia ovat ekstreemit,
maksimi- ja minimiarvot pitkällä aikavälillä.

Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelman (ISTO) tuloksista ja muista
ilmastonmuutoksen vaikutus- ja sopeutumistutkimuksista Suomessa kootussa julkaisussa
”Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua – Yhteenveto suomalaisesta
sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla” (Ruuhela ed. 2012) on esitetty kuvan 19 kaavio
ilmastosuureiden odotettavissa olevista muutoksista Suomessa.

Ilmastonmuutos lisää sadantaa, nostaa lämpötilaa, vähentää lumikuormaa ja lumen
kestoaikaa ja aiheuttaa muutoksia sulamis-jäätymissykleissä. Miten uusien materiaalien ja
teknisten ratkaisujen käyttö vaikuttaa näihin haasteisiin? Minkälaisia muutoksia tarvitaan
kaavoituksessa ja suunnittelussa uusien materiaalien kanssa ja ilman niitä?

Ilmastonmuutoksen ennakointia tarkastellaan seuraavassa VTT:n ilmastonmuutoksen
huomioiminen kaavoituksessa -tutkimuksen pohjalta (Wahlgren et al. 2008, 2012, Wahlgren
2010). Tutkimuksessa hyödynnettiin menetelmää, jolla voidaan arvioida ilmastonmuutoksen
vaikutuksia paikallisesti. Menetelmää on sovellettu myöhemmin mm. Oulun Länsi-Toppilan
asemakaavan ilmastovaikutuksia arvioitaessa (Kuismanen & Wahlgren 2009). Ilmaston
huomioon ottavaa suunnittelua on käsitellyt myös Kimmo Kuismanen väitöskirjassaan
(Kuismanen 2008).

Meteorologiset ja geofysikaaliset ääri-ilmiöt, kuten myrskytuulet, tulvat ja ankarat lumimyrskyt
voivat aiheuttaa tuhoja rakennetulle ympäristölle. Yhdyskunnat on suunniteltava kestämään
kohtuullisen usein esiintyvät luonnonilmiöt, mutta hyvin harvinaisiin ääritapauksiin
varautuminen ei ole taloudellisesti järkevää, elleivät tapauksen vahingolliset seuraukset ole
erityisen suuret (padot, voimalat, sähkönjakeluverkko, jne.). Infrastruktuurin suunnittelu
perustuukin osaltaan siihen, että arvioidaan kullakin paikalla tarkasteltavalle kohteelle valitun
turvallisuusrajan ylittävän ilmiön esiintymistodennäköisyys. Mitoituksessa käytettävä ääri-
ilmiön arvo saadaan käänteisesti: Määritetään se ilmiön arvo, joka ylittyy tietyllä
todennäköisyydellä eli toistuvuusajalla (normeissa yleensä 50 vuotta). (Wahlgren et al. 2008)

Tulevaisuudessa globaali ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia myös ääri-ilmiöiden
toistuvuudessa. Kun rakennettu ympäristö suunnitellaan yleensä ainakin 50 vuoden
käyttöikää ajatellen, ja mitoituksen perusteena on mittausaineisto esim. 30 edeltävän vuoden
ajalta, on hyvin kyseenalaista ovatko suunnitteluperusteet oikeat, jos ilmastossa tapahtuu
merkittäviä muutoksia. Tutkimuksessa hyödynnettiin VTT:n EXTREMES-hankkeessa
kehitettyjä menetelmiä. Hankkeessa tutkittiin globaalien ilmastonmuutosskenaarioiden ja
alueellisen ilmastomallin avulla sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ääri-ilmiöiden
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esiintymiseen Suomessa ja muissa pohjoismaissa. (Makkonen & Tikanmäki 2008, Wahlgren
et al. 2008)

Kuva 19. Suuntaa antava esitys ilmastosuureiden odotettavissa olevista muutoksista
Suomen etelä- ja pohjoisosassa eri vuodenaikoina (XII – II; joulu-helmikuu, III – V; maalis-
toukokuu. VI – VIII; kesä-elokuu, IX – XI; syys-marraskuu) vuosisadan loppua lähestyttäessä
(Jylhä et al. 2009, Ruuhela et al. 2012)

Näitä laskentatuloksia voidaan tarkastella erikseen tutkimuspaikkakuntien osalta, jolloin
saadaan keskeistä perustietoa paikallisesti ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia varten
erityisesti olemassa olevan rakennuskannan riskiarvioiden ja korjaustarpeiden,
rakennusnormien uusimisen ja maankäytön suunnittelun kannalta (Ala-Outinen et al. 2004).
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Taulukossa 3 esitetään näissä tutkimuksissa laaditut arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista
CLASS-hankkeen tutkimuspaikkakunnilla (Espoo, Helsinki, Vantaa ja Oulu).

Tässä esitettävät ilmastosimulointien tulokset perustuvat mallisysteemiin, joka koostuu koko
maapallon kattavasta globaalista ilmakehä/meri -laskentamallista ja Pohjoismaiden aluetta
kuvaavasta Ruotsin ilmatieteen laitoksen (SMHI) laskentahilaltaan tarkemmasta alueellisesta
ilmastomallista RCAO. Siinä on mukana erillinen Itämeren lämpötila- ja jääoloja simuloiva
malli. Extreemien osalta analyysit on tehty Helsingin yliopiston ja VTT:n yhteistyönä.
Simuloinnit on tehty kahden globaalin mallin reunaehdoilla ja kahta eri Kansainvälisen
Ilmastopaneelin IPCC määrittelemää päästöskenaariota käyttäen. Tulokset muutosten osalta
kuvaavat näistä saadun neljän simuloinnin keskiarvoa laskentapisteessä, joka vastaa
mallissa 50 km x 50 km aluetta kullakin tutkimuspaikkakunnalla.

Vertailujaksona (”nykytila”) on simulointijakso 1961-1990 ja skenaariojaksona (”ennuste”) on
simulointijakso 2071-2100. Extreemit eli maksimit ja minimit kuvaavat keskimäärin kerran 50
vuodessa ylittyvää (alittuvaa) arvoa (Taulukko 3).

Taulukko 3. Ennakoitu ilmastonmuutos tutkimuspaikkakunnilla (Wahlgren et al. 2008,
Kuismanen & Wahlgren 2009). Taulukon luvut kuvaavat muutoksia nykytilanteesta
vuosidadan loppuun mennessä eräissä keskimääräisissä arvoissa ja ekstreemeissä eli
maksimeissa ja minimeissä, jotka kuvaavat kerran 50 vuodessa ylittyvää tai alittuvaa arvoa.

Helsinki Uusimaa
rannikko

Uusimaa
sisämaa

Oulu

Vuoden keskilämpötila oC 4 4 4 4

Maksimilämpötila oC 4 4 5 4

Minimilämpötila oC 16 16 11 11

Sulamis-jäätymissyklit % -40 -40 -30 -20

Vuoden keskituulennopeus % 2 2 0 0

Maksimituulennopeus % 15 15 5 5

Vuoden sademäärä % 15 15 20 20

6 tunnin sademaksimi % 0 0 5 45

5 vuorokauden sademaksimi % 15 15 30 30

6 tunnin lumisademaksimi % 0 0 -5 50

Lumipeitteen maksimivesiarvo % -50 -55 -50 -10

Lumipeitteen kestoaika vrk -70 -70 -70 -60

Meren jääpeitteen kestoaika vrk -120 -120 -30

Minimilämpötila (kerran 50 vuodessa alittuva lämpötila) nousee voimakkaasti. Sulamis-
jäätymissyklien väheneminen on myönteistä liukkaudentorjunnan kannalta. Vuoden
sademäärä kasvaa merkittävästi, samoin 5 vuorokauden sademaksimi. 6 tunnin
sademaksimi kasvaa huomattavasti Oulussa (rannikolla).

Sademääriin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyviä mallinnuksia tehdään CLASS-
projektin työpaketissa 4.  Mallinnusmenetelmiä kuvataan raportissa (Korkealaakso et al.
2013).
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3.3 Säännökset

3.3.1 Tarve säännöksille

Kaikkialla maailmassa on tunnistettu tarve lainsäädännön ja hallinnon kehittämiseen siten,
että uudet luonnonmukaisemmat huleveden käsittelymenetelmät otettaisiin paremmin
huomioon. Suurin osa olemassa olevista säädöksistä ja käytännöistä on kehitetty perinteisille
ratkaisuille eivätkä ne sen vuoksi aina sovellu vaihtoehtoisille ja innovatiivisille
luonnonmukaiseen veden kiertoon tähtääville menetelmille, joiden käyttö kuitenkin jatkuvasti
lisääntyy (Ellis et al. 2008). Siirtyminen kestävämpään hulevesien hallintaan on hidas
prosessi ja jokaisen maan tulee löytää tässä kehityksessä oma paikkansa, hyödyntäen
muualla opittuja asioita. Tyypillisesti asiat etenevät siten, että kukin maa vuorollaan päätyy
ohjaamaan rakentamisen ja huleveden hallinnan menetelmiä kohti luonnonmukaisempia ja
kestävämpiä ratkaisuja. Useat maat ovat jo luoneet näille asioille omat säädöksensä
(Barbosa et al. 2012).

3.3.2 EU:n vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista
hyväksyttiin lokakuussa 2000. Siinä vesien hoitamisen ja suojelun sääntely perustuu
kansallisten ja poliittisten rajojen sijaan vesien luonnollisiin maantieteellisiin muodostumiin eli
vesistöalueisiin. Toimijoille laaditaan tarkka aikataulu, joka tähtää siihen, että vesien tila olisi
hyvä koko Euroopassa 2015 mennessä. (EU 2010)

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (EU 2000) yhtenäistää EU:n vesiensuojelua.
Vesipuitedirektiivin tavoitteena on (Lahti 2012, Hollo 2006)

• luoda koko yhteisön alueella yhtenäiset vesiensuojelun ympäristötavoitteet

• estää vesimuodostumien ja niiden valuma-alueiden laadun heikkenemistä

• edistää vesivarojen kestävää käyttöä

Puitedirektiivin toimeenpanon myötä Suomeen on syntynyt uusi vesienhoidon järjestelmä.
Kansalliselle toimeenpanolle luotiin puitteet vuoden 2004 lopussa vesienhoidon
järjestämisestä säädetyssä laissa (1299/2004) sekä sitä täydentävissä asetuksissa
vesienhoitoalueista (1303/2004), vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) ja ympäristölle
haitallisista ja vaarallisista aineista (1022/2006) (Lahti 2012).  Lakiin on myöhemmin tehty
muutoksia seuraavasti (Finlex 2013):

2009 Tarkennuksia ja lisäyksiä.

2010 Vesienhoidon järjestämisessä otetaan huomioon vesien laadun lisäksi vesien
riittävyys, vesien kestävä käyttö, vesipalvelut ja niiden taloudellinen selvitys,
tulvariskien hallinta, vesien virkistyskäyttö, vesien välityksellä leviävät taudit
sekä vesiekosysteemin suojelu ja vesiekosysteemeihin suoraan yhteydessä
olevien maaekosysteemien ja kosteikkojen suojelu.

2011 Lain nimike muutettiin muotoon ”Laki vesien ja merenhoidon järjestämisestä”.

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2008/56/EY yhteisön meriympäristöpolitiikan
puitteista hyväksyttiin kesäkuussa 2008 (Bäck 2009). Tavoitteena on luoda puitteet
jäsenvaltioiden toimenpiteille, joilla saavutetaan ja ylläpidetään meriympäristön hyvä tila
vuoteen 2020 mennessä. Kunkin jäsenvaltion on laadittava merivesilleen meristrategia ja
toimenpideohjelmat. Direktiivi on toimeenpantu Suomessa lailla (272/2011), jossa
vesienhoidon järjestämisestä annettu laki (1299/2004) laajennettiin koskemaan myös
merenhoitoa.
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Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki ovat edelleen vesiensuojelun ja vesienhoidon keskeinen
lainsäädännöllinen perusta. Vesienhoidon järjestämistä koskeva laki säätää viranomaisten
yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta, vesien
luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta
suunnitteluun. Asetus säätää suunnittelutyön järjestämisestä vesienhoitoalueilla ja eri
sidosryhmien osallistumisesta vesienhoitosuunnitelman valmisteluun. Vesienhoidon
suunnittelun aikataulu Suomessa on seuraava (Bäck 2009, Kipinä-Salokannel 2010, Keto &
Leppänen 2012):

2000 Vesipuitedirektiivi tuli voimaan

2004–2005 Laki vesienhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoitoalueista

2006 Vesienhoitosuunnitelman laatimisen työohjelma ja aikataulu

2007 Yhteenveto vesistöalueen hoitoa koskevista keskeisistä kysymyksistä

2008-2009 Toimenpideohjelmat ja vesienhoitosuunnitelmat valmiit

2009 Vesienhoitosuunnitelmien hyväksyminen valtioneuvostossa

2010-2015 Toimenpiteiden toteuttaminen ja vaikutusten seuranta

2015 Vesienhoidon toimenpideohjelmien tarkistus. Merenhoidon 1.
toimenpideohjelma.

3.3.3 EU:n tulvadirektiivi

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista ja
hallinnasta annettiin lokakuussa 2007. Direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön lailla
tulvariskien hallinnasta (tulvariskilaki, 620/2012) ja sen nojalla annetulla asetuksella
(659/2010).

3.3.4 Suomen lait ja normit

Seuraavassa on koottu tiivistetysti, mitä lait ja muut normit määräävät hulevesistä Suomessa
(Espoon kaupunki 2011, Ympäristöministeriö 2013, Finlex 2013, Kuntaliitto 2012).
Tärkeimmät lait, jotka koskevat hulevesien hallinnan järjestämistä, ovat

• maankäyttö ja rakennuslaki (132/199, MRL)

• vesihuoltolaki (119/2001, VHL)

• vesilaki (587/2011,VL) ja

• laki tulvariskien hallinnasta eli turvariskilaki (620/2010).

Muita hulevesiin liittyviä lakeja ovat

• laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki (1299/2004, VHJL)

• ympäristönsuojelulaki (86/2000, YSL)

• luonnonsuojelulaki (1096/1996)

• laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978,
KatuL)

• maantielaki (503/2005) ja
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• ratalaki (110/2007).

Velvoittavia määräyksiä on myös Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, joka tosin on
osittain vanhentunut. Vesihuoltolainsäädännön muuttaminen on vireillä vuonna 2013
(Valtioneuvosto 2013). Muutoksia ehdotetaan vesihuoltolakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin
ja maankäyttö- ja rakennusasetukseen.

3.3.4.1 Vesihuoltolaki (119/2001) VHL
Vesihuoltolaki sisältää säännöksiä mm. vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja
järjestämisestä, kuntien, vesihuoltolaitosten ja niiden asiakkaiden velvollisuuksista ja
oikeuksista sekä vesihuollon maksuista ja sopimuksista. Kunta on velvollinen järjestämään
huleveden viemäröinnin, mutta voi tehdä sen vesihuoltolaitoksen avulla. Vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä hulevesiverkostoon, jos sellainen alueella on.
Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta. Vesihuoltolainsäädännön vuonna 2013
vireillä olevan uudistuksen yhteydessä ehdotetaan hulevesien säätämistä maankäyttö- ja
rakennuslaissa. Vesihuoltolakiin ehdotetaan muutoksia mm. vesihuoltolaitosten ja kuntien
varautumiseen vesihuollon erityistilanteisiin ja kiinteistöjen liittämiseen vesihuoltolaitoksen
verkostoon. Kunnan velvoitteisiin lisätään ehdotuksen mukaan vesihuollon
kehittämissuunnitteluun liittyviä yhteistyö-, kuulemis- ja tiedottamisvelvoitteita.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden rajausperusteet ja aikataulut sidottaisiin selvemmin
yhdyskuntakehityksen tarpeisiin. Kiinteistön liittämisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen
verkostoon väljennettäisiin taajamien ulkopuolisilla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla.
Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti irrotettaisiin vesihuoltolain mukaisesta
vesihuollon käsitteestä. Tämä vaikuttaisi vesihuoltolain soveltamisalaan siten, että lain
useimpia säännöksiä ei sovellettaisi huleveden viemäröintiin. Hulevesien kokonaishallinnasta
säädettäisiin maankäyttö ja rakennuslaissa. (Valtioneuvosto 2013)

3.3.4.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) MRL ja – asetus (895/1999)
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa kaavoituksesta
ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä
tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset
hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävää kehitystä. Kaavoitus, johon kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava,
on keskeinen hulevesien hallinnan työkalu. Alueen vesitalouteen voidaan vaikuttaa mm.
rakennettavien alueiden valinnalla, annettavilla kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla.
Kaavojen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin; myös ympäristövaikutukset
hulevesien osalta on selvitettävä. Kadunpidon järjestäminen (suunnittelu, rakentaminen ja
kunnossapito) on kunnan tehtävä. Asemakaava-alueella katusuunnitelmista tulee käydä ilmi
mm. kuivatus- ja sadevesien johtaminen. Kunnalla tulee myös olla rakennusjärjestys, jossa
voidaan mm. antaa sade- ja sulamisvesien poisjohtamiseen ja imeyttämiseen liittyviä
määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa, asemakaavassa tai rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin
määrätty. Katualueeseen kuuluvien vesienjohtamisrakenteiden kunnossapito ja vastuut
säädetään laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
(669/1978).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueiden käytön suunnittelujärjestelmää (Valtioneuvosto 2000). Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea mm. asioita, joilla on valtakunnallisesti merkittävä
vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien
ympäristöhaittojen välttämiseen. 1.3.2009 voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvosto 2008) sisältävät mm. tulvariskien hallintaan ja
vesiensuojeluun liittyviä tavoitteita. Sään ääri-ilmiöihin ja muihin ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin on varauduttava ennalta. Tulvavaara-alueille ei uusien tavoitteiden mukaan tule
rakentaa.
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Vesihuoltolainsäädäntöä uudistettaessa (Valtioneuvosto 2013) maankäyttö- ja rakennuslakiin
ehdotetaan lisättäväksi uusi luku hulevesiä koskevista erityisistä säännöksistä ja tarkistuksia
muihin pykäliin. Keskeiset muutokset nykyiseen nähden olisivat kuntien velvollisuus laatia
erillinen hulevesisuunnitelma, oikeus antaa määräyksiä hulevesiin liittyen ja oikeus periä
maksuja hulevesien hallinnasta. Hulevesijärjestelmä koostuisi kiinteistöjen
hulevesijärjestelmistä, joista vastaisivat kiinteistön omistajat ja haltijat, sekä yhdyskunnan
hulevesijärjestelmästä. Kunta vastaisi hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-
alueella. Kunnan olisi huolehdittava, että yhdyskunnan hulevesijärjestelmä toteutetaan
asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita vastaavasti. Kiinteistön hulevedet tulisi johtaa
yhdyskunnan järjestelmään, ellei kunnan määräämä viranomaisen myöntäisi tästä
vapautusta. Kunnan määräämä viranomainen osoittaisi kiinteistön hulevesijärjestelmän ja
yhdyskunnan hulevesijärjestelmän rajakohdan kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaisi
johtamiseen liittyviä määräyksiä. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaisi kiinteistönsä
hulevesien johtamiseen käytettävästä laitteistosta ja rakenteista rajakohtaan asti.
Pääsäännön mukaan hulevesiä ei saisi johtaa jätevesiviemäriin. Uudessa luvussa
säädettäisiin hulevesisuunnitelmasta. Se olisi uusi lähinnä teknisiin suunnitelmiin rinnastuva
suunnitelma, joka voisi olla myös osa katusuunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa.
Suunnitelmassa esitettäisiin yhdyskunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien
hallinnan ratkaisut ja rakenteet sekä osoitettaisiin kiinteistöt, jotka kuuluvat yhdyskunnan
hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Hulevesisuunnitelma olisi laadittava siten, että siinä
otettaisiin huomioon sademäärän lisääntyminen, asemakaava, katusuunnitelma ja yleisten
alueiden suunnitelma ja että se täyttäisi toimivuuden, turvallisuuden sekä viihtyisyyden
vaatimukset. Kunta voisi ehdotuksen mukaan myös päättää periä maksuja hulevesien
hallinnasta. (Valtioneuvosto 2013)

3.3.4.3 Ympäristönsuojelulaki (6/2000) YSL ja vesilaki (587/2011) VL
Ympäristönsuojelulain mukaan hulevesien johtaminen vesistöön on sallittua, mutta mikäli
huleveden huono laatu aiheuttaa riskin ympäristön pilaantumisesta, tarvitaan toiminnalle
ympäristösuojelulain mukaan lupa. Vesihuoltolaitos on siten velvollinen seuraamaan
johtamiensa vesien laatua. Vesilain mukainen pohjaveden muuttamiskielto tarkoittaa, että
pohjavesialueilla tulee suosia imeytysratkaisuja, mutta ympäristönsuojelulain mukaisesti on
huomioitava, että imeytettävä vesi on laadultaan sellaista, ettei se vaaranna pohjaveden
laatua. Vesilakia on 1.1.2012 alkaen uudistettu yhdenmukaisemmaksi ympäristönsuojelulain
kanssa siten, että luonnontilaisten pienvesien suojelu tehostuu. Puron tai puroa pienemmän
noron luonnontilaa vaarantaviin hankkeisiin tarvitaan aina lupa.

3.3.4.4 Laki vesien ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetukset
(1303/2004; 1040/2006; 980/2011)

Vastuullisina viranomaisina vesienhoitoalueilla toimivat alueelliset ympäristökeskukset.
Vesienhoidon suunnittelun perustyökaluna on jokaiselle vesienhoitoalueelle laadittava
vesienhoitosuunnitelma, joka sisältää perustiedot alueen vesistöistä, niiden tilasta, niihin
kohdistuvista riskeistä, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja
hoitotoimista. Suomessa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat, jotka toimitetaan
sen jälkeen Euroopan komissiolle. Vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden
välein.

3.3.4.5 Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)
Lain mukaan hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu on kunnan vastuulla. Kunnan tulee
arvioida hulevesiin liittyvät tulvariskit, niiden alueellinen kohdentuminen sekä laatia
tulvariskien hallintasuunnitelma.

3.3.4.6 Suomen rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräyskokoelman osan D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot) mukaan
sadeveden poisto kiinteistön alueelta on järjestettävä luotettavalla tavalla ja siten, ettei siitä
aiheudu vahingon- tai tapaturman vaaraa, tulvimista tai muuta haittaa. Ohjeiden mukaan
sadevesi voidaan johtaa yleiseen sadevesi- tai sekaviemäriin, avo-ojaan, vesistöön tai
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maaperään. Tulva- ja sortumariskialueille rakentamisesta asetetaan lisäksi määräyksiä ja
ohjeita osassa B3 (Pohjarakenteet) ja kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen
välttämisestä osassa C2 (Kosteus).

3.3.5 Kaupunkien hulevesistrategiat ja -ohjelmat

Useat kaupungit ovat laatineet ns. hulevesistrategian, – ohjelman tai – suunnitelman
(taulukko 4), jonka tavoitteena on hulevesien hallinnan parantaminen.

Taulukko 4. Kaupunkien ohjeita.

Kaupunki Ohjeen nimi Viite

Helsinki Helsingin kaupungin hulevesistrategia Helsingin kaupunki 2008

Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupungin
hulevesistrategia

Jutila 2009

Turku Turun kaupungin hulevesiohjelma Turun kaupunki 2009

Vantaa Hulevesiohjelma Vantaan kaupunki 2009

Oulu Oulun hulevesistrategia Oulun Vesi 2011

Espoo Espoon hulevesiohjelma Espoon kaupunki 2011

Jyväskylä Hulevesiohjelma P15244 Jyväskylän kaupunki 2011

Lahti Hulevesiohjelma Lahden kaupunki 2011

Lappeenranta Hulevesisuunnitelma Lappeenrannan kaupunki
2012

Hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti noudatettavia periaatteita tarvitaan aina maankäytön
suunnittelusta ja katujen, puistojen ja vesihuollon suunnittelusta alkaen yksittäisten tonttien
rakentamiseen sekä yleisten alueiden hoidon kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun liittyen.
Hulevesistrategioiden tavoitteina on esitetty mm. seuraavia (Helsingin kaupunki 2008,
Vantaan kaupunki 2009, Espoon kaupunki 2011):

• Siirtyä kohti luonnonmukaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa hulevesien hallintaa

• Edistää huleveden hyötykäyttöä esimerkiksi puistojen ja viheralueiden
rakentamisessa

• Vähentää kaupungille ja sen asukkaille hulevesistä aiheutuvia haittoja

• Parempi tulvien hallinta

• Sitouttaa kaikki tahot yhteisiin tavoitteisiin

Toimenpiteinä esitetään mm. seuraavia (Helsingin kaupunki 2008, Vantaan kaupunki 2009,
Espoon kaupunki 2011):

• Maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa tehdään riittävä hulevesitarkastelu, jossa
huomioidaan valuma-alueet kokonaisuutena
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• Maankäytön suunnittelun yhteydessä tehdään tarvittavat vaikutusarvioinnit,
tarvemäärittelyt sekä vesihuollon ja hulevesien suunnittelu, mahdollisesti mallinnus
sekä yhteensovittaminen muun rakenteen kanssa

• Ehkäistään hulevesien syntyä, käsitellään hulevedet ensisijaisesti paikallisesti ja
suositaan imeytys- ja viivytysratkaisuja

• Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla imeytetään puhtaita hulevesiä
mahdollisimman paljon

• Hyödynnetään hulevesi suunnittelussa ja rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan

• Kasvavien hulevesimäärien hallitsemiseksi lisätään maanpäällisiä rakenteita kuten
avouomia, hulevesien viivytys- ja imeytysalueita sekä maaston mukaisia
valumavesien reittejä

• Rakennetaan uusien ja muotoillaan olemassa olevien avo-ojien ja purojen uomia
luonnonmukaisemmiksi

• Jatketaan kaupunkipurojen tilan ja veden laadun kehittämistä kaupunkimaisen
moninaiskäytön periaatteiden pohjalta

• Vähennetään sekaviemäröintiin menevää huleveden määrää

• Puututaan päästölähteisiin ja puhdistetaan haitallisia aineita sisältävät hulevedet, jos
kuormitus ylittää vastaanottavan vesistön herkkyyden

• Hidastetaan, viivytetään ja tasataan hulevesivirtaamia

• Rakennetaan lisää alueita hallitulle hulevesien tulvimiselle

• Hulevesien hallinnassa huomioidaan paremmin kiinteistöjen alueilla tehtävien
toimenpiteiden merkitys ja kiinteistönomistajien vastuu omista vesistään

• Kiinteistönomistajien asenteisiin pyritään vaikuttamaan

• Annetaan riittävästi hulevesiä koskevia ohjeita ja määräyksiä kaikissa suunnittelu- ja
lupaprosesseissa

• Kehitetään kaupungin sisäistä yhteistyötä ja hyödynnetään yhteiset
asiantuntijaresurssit

• Lisätään tietämystä hulevesiasioista

Tyypillisesti hulevesistrategioissa pyritään seuraavaan prioriteettijärjestykseen

1. Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa

2. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä

4. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla
sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista.

5. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön.

6. Hulevedet johdetaan sekaviemärissä puhdistamolle.
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Vaikka kaupungeilla on omat hulevesistrategiansa, ne näkyvät vasta jossakin määrin
käytännöissä. Haasteet liittyvät mm. seuraaviin asioihin (Kaupunkien työpaja 2013):

• Tilanpuute

• Osapuolten erilaiset näkemykset (kaupunki, rakentajaryhmät ja sopimuskumppanit)

• Yhteistyö kaupunkisuunnittelussa, yleisten alueiden suunnittelussa ja tonttien
suunnittelussa sekä rakentamisessa

3.3.6 Kaupunkien tulvastrategiat

Helsingissä on laadittu tulvastrategia (Helsingin kaupunki 2010) tulvista aiheutuvien
vahinkojen välttämiseksi ja vähentämiseksi. Lähtökohtana strategian laadinnassa on ollut
ilmastonmuutoksesta aiheutuvien vaikutusten tarkastelu ja huomioon ottaminen kehitys- ja
suunnittelutehtävissä sekä operatiivisessa toiminnassa. Tulvastrategian tavoitteena on
esittää keinoja, joilla rakennetuilla alueilla esiintyvistä tulvista aiheutuvia vahinkoja ja haittoja
voidaan estää tai vähentää. Lisäksi strategiaan on kirjattu ne suunnitteluperiaatteet, joilla
tulvariskeihin varaudutaan jo rakennetuilla ja uusilla suunnittelualueilla (Helsingin kaupunki
2010).

Ilmastonmuutoksen seurauksena sateiden intensiteetin ennustetaan kasvavan Suomessa
tulevaisuudessa. Rankkasadetulva syntyy, kun hulevesiviemärin, ojan tai muun
vedenohjausreitin välityskyky ylittyy rankkasateella, jolloin satanut vesi nousee kaduille ja
tonteille. Hulevesiviemäreitä ei mitoiteta suurimman ennustettavissa olevan sateen mukaan,
vaan tulvavedet ohjataan tulvareittejä pitkin purkuvesitöihin tai imeytysalueille. Mikäli myös
viemärin purkuvesistön veden pinta on korkealla, padottuu vesi purkuputkiin.
Rankkasadetulviin varautumisessa keskeisessä asemassa ovat hulevesistrategiassa esitetyt
toimenpiteet sekä huomion kiinnittäminen tulvareittien suunnitteluun. Sateet ja lumien
sulaminen aiheuttavat myös jokitulvia, varsinkin talvikaudella, jolloin haihduntaa ei ole ja
routa estää sadeveden imeytymisen (Helsingin kaupunki 2010).

Asemakaava-alueella vastuu tulvien huomioon ottamisesta on ensisijaisesti kaupungin
kaavoitusviranomaisella. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on myös oma vastuunsa. Tulviin
liittyvän vastuunjaon keskeinen kysymys on rajaus kaupungin ja kiinteistöjen välillä.
Kiinteistöillä on usein riittämätön tietämys omista velvoitteistaan. Kaupunkien oletetaan
hoitavan tulvantorjunnan, vaikka omatoiminen varautuminen kuuluu myös kiinteistöille.
Pääperiaatteena on, että kaupunki hoitaa yleisten alueiden (katujen, puistojen,
liikuntapaikkojen jne.) tulvasuojelun sekä vastaa laajojen alueiden tulvasuojelusuunnitelmien
laadinnasta sekä tulvasuojelurakenteiden rakentamisesta. Kiinteistöt vastaavat omistamillaan
alueilla tulvasuojelusta. Kiinteistön piha-alueelle tulee rakentaa sade- ja hulevesiviemäröinti
sekä salaojitus. Vedet johdetaan kaupungin hulevesiviemäriin, tontin ulkopuolella olevaan
avo-ojaan tai vesistöön (Helsingin kaupunki 2010).

Helsingin kaupunki on vuonna 2013 laatinut ohjeen ”Helsingin kaupungin tulvaohje,
asukkaiden ja omaisuuden suojaaminen tulvavaara-alueilla Helsingissä” (Helsingin kaupunki
2013). Siinä on esitetty varautumis- ja toimintaohjeita tulvatilanteisiin.

Maankäytön suunnittelu on keskeisessä asemassa tulviin varautumisessa. Maankäytön
suunnittelusta vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto eri kaavatasoilla seuraavasti (Helsingin
kaupunki 2010):

• Yleiskaavassa tavoitteena on saada tulvariskeistä kokonaiskuva ennen etenemistä
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Helsingissä on myös maanalainen yleiskaava,
jossa on tulvien huomioonottamiseen liittyviä määräyksiä.
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• Osayleiskaavassa päätetään pintavesien hallinnan periaatteet. Asemakaavoitusta
ohjataan kaavamääräyksin ja merkinnöin, joilla varmistetaan tulvien huomioon
ottaminen.

• Asemakaavassa ohjataan rakentamista kaavamääräyksillä ja merkinnöillä siten, että
rakennukset, rakenteet ja verkostot sijoittuvat tulvariskejä ajatellen
tarkoituksenmukaisesti.

Osayleiskaavaan liittyvässä hulevesien hallintasuunnitelmassa varaudutaan
rankkasateiden aiheuttamiin tulviin ratkaisemalla alueellisen kuivatuksen ja pintavesien
hallinnan periaatteet liittyen mm. siihen johdetaanko hulevedet suoraan viemäriin vai
pyritäänkö niitä hidastamaan ja imeyttämään. Nykyiset pintavalunnan reitit selvitetään ja
määritellään mahdollisten lammikoiden ja kosteikkojen tilantarpeet ja sijoituspaikat.
Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma, jossa esitetään
katujen alustava tasaus, sadevesiviemäreiden sijainti ja tulvareitit (Helsingin kaupunki 2010).

Helsingin kaupungin tulvastrategiassa on esitetty suunnitelma kehitystoimenpiteistä, joiden
arvioidut kustannukset vuosille 2010–2014 on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Strategisen toimintasuunnitelman arvioidut investoinnit (Helsingin kaupunki
2010)

Toimenpide
Kustannus
2010

(€)
2011 2012 2013 2014

Tulvatietopankki 60 000 35 000 10 000 10 000 10 000
Tulvasuojelurakenteet ja
laitteet

1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000

Tulvantorjuntakalusto 260 000 200 000 200 000
Vedenkorkeuden
havainnointiverkko

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Ennakkovaroitus-
järjestelmän kehittäminen

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Alimmat rakentamis-
korkeudet (suositus) ja
aaltoiluselvitys

30 000

Tulvavaara-alueiden
asemakaavojen inventointi
Maanalaisten tilojen
kartoitus

20 000 10 000

Kiinteistöjen
tulvasuojeluohjeet
Suunnitelmien
yhteensovittaminen
Yhteensä 1 440 000 1 255 000 540 000 740 000 540 000

3.3.7 Ilmastonmuutokseen liittyvät strategiat

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia laadittiin vuonna 2005 (Maa- ja
metsätalousministeriö 2005). Strategiassa kuvataan ilmastonmuutoksen taustaa ja esitetään
arvioita ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista sekä toimenpiteitä ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi eri toimialoilla Suomessa.
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HSY julkaisi vuonna 2012 ”Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen
strategian” (HSY 2012a), joka on pääkaupunkiseudun kaupunkien, kuntayhtymien ja muiden
toimijoiden yhdessä valmistelema strategia. Siihen on koottu strategiset linjauksen ja
näkökohdat, sekä lyhyen aikavälin (2012–2020) toimenpidelinjaukset, joiden avulla
pääkaupunkiseudulla voidaan varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sään
ääri-ilmiöihin sekä vähentää haavoittuvuutta niille. Strategian valmisteluvaiheessa
tunnistettiin ilmastonmuutokset, joilla on vaikutusta pääkaupunkiseudulle: lämpötila, sade,
tuulisuus ja merenpinnan nousu. Strategiassa tehdään mm. taulukossa 6 esitettyjä
toimenpidelinjauksia.

Taulukko 6. Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiassa esitettyjä
toimenpidelinjauksia (HSY 2012a)

Sektori Toimenpidelinjaus

Maankäyttö Otetaan ilmaston vaihtelun, sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen
vaikutukset huomioon pääkaupunkiseudun kuntien yleis- ja
asemakaavallisessa työssä

Rakentaminen ja
lähiympäristön
ilmastonkestävyys

Selvitetään katettujen alueiden osuus pääkaupunkiseudulla ja
arvioidaan niiden merkitystä hulevesien hallinnan kannalta.

Vesi- ja jätehuolto Pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollon suunnittelussa otetaan
huomioon sään ääri-ilmiöiden, ilmastonmuutoksen vaikutusten sekä
merenpinnan nousun aiheuttamat riskit. Vesi- ja jätehuollon
valmiussuunnitelmassa varaudutaan sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin
ongelmiin.
Selvitetään vesihuoltojärjestelmän mitoitusperusteet ja niiden riittävyys
ottaen huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset, lisääntyvät ääri-
ilmiöt ja merenpinnan nousu.
Edistetään sekaviemäreiden ylivuotojen vähentämistä Helsingin
ydinkeskustan alueella. Otetaan huomioon sään ääri-ilmiöiden ja
merenpinnan nousun aiheuttamat riskit hankkeiden suunnittelussa.

3.3.8 Hulevesiopas 2012

Kuntaliitto julkaisi Hulevesioppaan vuonna 2012 (Kuntaliitto 2012). Opas on erittäin laaja ja
kattava teos hulevesien hallinnasta Suomessa. Opasta hyödynnetään kuntien ja muiden
tahojen hulevesien hallinnassa. Hulevesioppaan sisältö on seuraava:

• Määritelmiä
• Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät
• Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet
• Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi
• Hulevesien hallinnan järjestäminen, vastuut ja velvoitteet
• Viestintä hulevesiasioista
• Maankäytön suunnittelu
• Hulevesien hallinnan suunnittelu
• Rakennusvalvonta
• Hydrologia ja hulevesien määrään vaikuttavat tekijät
• Hydrogeologiset vaatimukset
• Hulevesien laatu, taajamavesien kuormitus ja ympäristövaikutukset
• Hulevesien hallintamenetelmät ja niiden mitoitus
• Hulevesiviemäreiden mitoitus
• Hulevesikasvillisuus
• Hulevesijärjestelmien ylläpito
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• Rakennusten kuivatus
• Kiinteistökohtainen hulevesien hallinta
• Liittyminen hulevesiviemäriin.

3.4 Kaavoitusperiaatteet

Alueidenkäytön suunnittelulla ja kaavoituksella on keskeinen rooli hulevesien hallinnassa.
Hulevesiin liittyvää ohjausta tehdään kaikilla kaavatasoilla: maakuntakaava, yleiskaava ja
asemakaava. Yleispiirteisessä kaavoituksessa, maakuntakaavassa ja yleiskaavassa,
määritellään yleispiirteisesti toimintojen sijoittuminen eri alueille ja niiden edellyttämät
aluevaraukset. Hulevesien kannalta keskeistä on rakentamiseen käytettävien alueiden ja
viher- ym. alueiden määrittely. Osayleiskaavatasolla voidaan tehdä suhteellisen
yksityiskohtaisia suunnitelmia ja niihin liittyviä hulevesisuunnitelmia. Asemakaavatasolla
tehdään yksityiskohtaiset ratkaisut alueen käytön järjestämiseksi ja hulevesien
käsittelemiseksi. Kaikilla kaavatasoilla vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon myös
hulevesiin liittyvät vaikutukset.

Kuvassa 20 esitetään hulevesien hallinnan suunnittelun tavoitteellinen kytkentä
kaavoitukseen (Kuntaliitto 2012).

Kuva 20. Hulevesien hallinnan suunnittelun tavoitteellinen kytkentä kaavoitukseen (Kuntaliitto
2012)
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Kuvassa 21 esitetään periaatekaavio ilmastonmuutoksen huomioon ottamisesta
kaavoituksessa (Wahlgren 2011, Wahlgren et al. 2012, Ruuhela et al. 2012).

Kuva 21. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaavoituksessa (Wahlgren 2011, Ruuhela et
al. 2012)

Kaavoitukseen ja hulevesien käsittelyyn liittyviä periaatteita ja käytäntöjä esitellään luvussa 4
kaupunkien ratkaisujen yhteydessä.
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4. Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteutusratkaisut

4.1 Yleistä

Hulevesien hallinta kytkeytyy rakennetun ympäristön suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa:
kaavoituksen eri vaiheissa, tontti-, katu- ja viheralueiden sekä vesihuoltoratkaisujen
suunnittelussa ja alueiden ja rakenteiden rakentamis- ja ylläpitovaiheissa. Seuraavassa
käsitellään kaupunkien ratkaisuja ja esimerkkejä hulevesien hallinnasta.

4.2 Espoo

4.2.1 Yleistä

Hulevesiohjelmien tarve on kaupungeissa muodostunut virta- ja pienvesien tilan huonotessa,
ilmaston muuttuessa, kaupunkitulvien yleistyessä, jokien ja purojen erodoituessa,
pohjavesien alentuessa sekä EU:n vesipuite- ja tulvadirektiivien johdosta. Myös tulvariskilaki
vuodelta 2010 sekä vuoden 2012 alusta muuttunut vesilaki edellyttävät tulvasuojelua ja
pienvesien hyvään tilaan pyrkimistä (Siren 2013). Espoon hulevesiohjelman (Espoon
kaupunki 2011) hyväksyi kaupunginhallitus vuonna 2012, ja luonnosta jalkautettiin jo sitä
ennen vuosien ajan.

Espoo keskittyy voimakkaasti metron, kaupunkiradan ja muiden kehittyvien väylien varteen.
Uusilta kovilta pinnoilta kertyy lisääntyvässä määrin hulevesiä, eikä nykyinen
hulevesiverkosto kapasiteetiltaan enää riitä. Viemäröintijärjestelmiä ei ole teknis-
taloudellisesti mielekästä kasvattaa. Näistä seikoista johtuen kaupunkitulvat tulevat
lisääntymään, ellei uudenlaisia huleveden hallintatoimenpiteitä saada käyttöön. Tällä hetkellä
hulevesien luonnonmukainen käsittely tarkoittaa yleensä viivytystä puistossa (parhaassa
tapauksessa tontilla tapahtuvan viivytyksen jälkeen) (Siren 2013). Rakentamiskohteiden
investoinnit Espoon talousarviossa 2012 olivat yhteensä n. 105 milj. euroa (Siren 2013).

4.2.2 Kaavoitus

Asemakaavoituksessa tilavaraukset ovat yleensä huomattavan ahtaita, eikä katualueilla ole
tilaa hulevesien luonnonmukaiselle käsittelylle. Uudemmissa asemakaavoissa on
määräyksiä ja tilavarauksia kortteleiden ja tonttien hulevesien viivytykselle tai hyvin
harvinaisissa tapauksissa imeytykselle. Tilavaraukset ovat yleensä ”napakoita” myös
viheralueilla hulevesiä käsiteltäessä. Huolena on, ettei viheralueilta pidettäisi vain hulevesien
käsittelyyn sopivana reservinä; myös niiden muut tehtävät ja merkitykset tulisi muistaa.
Kaupunkien hulevesiohjelmien hyväksymisen myötä on mahdollista edistää kortteleihin ja
mahdollisille sopimuskumppaneille kohdistuvia määrällisiä ja laadullisia vaatimuksia.
Kaupunkien yhtenäiset tavoitteet ja vaatimukset asettavat kaupungit tasapuoliseen asemaan
verrattaessa käytäntöjä mm. sopimuskumppaneiden kanssa kaupungeittain. Tämä
toimintatapa rohkaisee mukana olevia tahoja luonnonmukaiseen käsittelyyn tonteilla.
Kortteleissa alkava hulevesien hallinta ja niiden pilotit siirtävät hulevesien hallinnan
suunnittelu-, investointi- ja ylläpitokuluja niitä aiheuttaville tahoille (Siren 2013).

Espoossa hulevedet päätyvät 5 - 7 joen tai isomman puron kautta mereen ja
rannikkovyöhykkeellä ne puretaan suoraan mereen. Kaavamääräyksissä ja hankkeiden
ohjauksessa on pyritty määrittelemään toimenpiteet niiden vaikuttavuuden perusteella.
Merenrannan kohteissa tulviminen ei ole ongelma, mutta meriveden laadusta on
huolehdittava. Espoonjoen, Gräsanojan ja Monikonpuron valuma-alueilla sen sijaan
tulviminen on pääasiallinen ongelma. Toimenpiteet ja kustannukset pyritään kohdentamaan
siten, että hyöty on ympäristön kannalta mahdollisimman suuri (Siren 2013).

Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä uusimmasta tiukentuneesta käytännöstä
hulevesiasioissa Espoossa (Siren 2013):
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• Ylisuomenojan kaupan kaava: Kortteleihin on varattu tilaa hulevesi-altaille; tarkoitus
on käyttää myös ns. kasetteja. Pitkän aikavälin varauksena on hulevesiallas yleiselle
alueelle.

• Tallrikinmäen, Mäkituvan ja Kallvik I:n kaavat: Pientaloasutusta, jossa hulevedet
hoidetaan korttelikohtaisesti. Tiukkaa mitoitusta ei ole annettu. Lambrobacken-puron
varrella altaat ovat sallittuja, vaikka mitoituksellisesti niille ei pitäisi olla tarvetta. ELY
on lausunnossaan vaatinut myös yleisten alueiden veden käsittelyä (ennakkotapaus).
Tonteilla sijaitsevia nykyisiä avouomia on rasitteina määritelty säilytettäväksi yleisen
hulevesijärjestelmän osana.

• Joutsenpuisto: Hulevesien virtaama tontilta ulos ei saa kasvaa 10mm/10min sateella
rakentamista edeltäneeseen tilaan verrattuna (paljon käytetty malli).

4.2.3 Katujen, puistojen ja vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu

Espoossa on vuosittain useita satoja suunnittelu- ja rakentamiskohteita. Keskeisiä Espoossa
suunnittelu on pääosin järjestetty konsulttipalveluiden puitesopimuksin, mutta myös omaa
suunnittelua on. Alueellisen vesihuoltoverkoston rakennussuunnittelu ja siihen liittyvien
laitteiden suunnittelu tehdään HSY Vesihuollon tilausten mukaisesti osana katujen ja
puistojen yleis-, katu- ja rakennussuunnittelua. Asemakaavoitukseen liittyvät
yleisösuunnittelutehtävät ja selvitykset tehdään yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen
kanssa (Siren 2013).

Kaupunkisuunnittelukeskuksessa hulevesien hallintasuunnitelmat tehdään osana
kunnallistekniikan yleissuunnitelmia ennen kaavaehdotusta. Tarvittaessa tilataan lisäksi
erillisiä hulevesisuunnitelmia. Kaavoissa ohjataan tavoitetta (viivyttämisen mitoitus) mutta
toimenpiteitä ei sidota tiettyyn tekniikkaan. Uusissa asemakaavoissa viivytystä tehdään
tontilla, ei vain viheralueella. Yleisille alueille, lähinnä puistoihin rakennetaan myös
viivytysaltaita ja ojapainanteita (Siren 2013).

Syksyllä 2012 teknisen keskuksen tilauksena syntyi yleissuunnitelmaohjeistus, jonka
yhteydessä laadittiin myös kunnallistekniikan yleissuunnitelman vesihuollon mallisuunnitelma
sekä ohje sisällöstä ja ulkoasusta. Se sisältää myös luonnonmukaisen hulevesien hallinnan
osia, kuten avouomia, altaita, tulvareittejä ym. (Siren 2013). Mitoituksen ja mallinnuksen
periaatteet on linjattu valtakunnallisessa hulevesioppaassa (Kuntaliitto 2012) ja HSY:n
suunnitteluohjeessa (HSY 2012b), jota noudatetaan HSY:n toiminta-alueella.

Ojatyöryhmä toimii Teknisen keskuksen johdolla, HSY:n kanssa yhteistyössä ohjelmoidaan
hulevesijärjestelmän avo-osuuksien kunkin vuoden ylläpito ja kunnostukset: ruoppaukset
sekä suunnittelu- ja perusparannuskohteet. Avojärjestelmistä, tulvareiteistä ja putkistosta
ollaan luomassa yhteistä hulevesijärjestelmätietokantaa: alustavia paikkatietoaineistoja on jo
koottu ja analysoitu.

Poikkeustilanteisiin (tulviin) varaudutaan Espoossa mm. seuraavien toimenpiteiden avulla
(Siren 2013):

• Uudenmaan ELY-keskus (Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus) on laatinut
luonnoksen Uudenmaan merkittävimmistä tulvariskialueista. Vuoden 2012 aikana on
HSY:n johdolla laadittu pääkaupunkiseudun tulvariskikartoitukset, joiden luonnokset
ovat nyt kommenttikierroksella. Tulvaveden peittävyys ja syvyysvyöhykkeet on
esitetty kerran 1000 vuodessa toistuvan tulvan perusteella. Seuraavaksi laaditaan
hallintasuunnitelma.

• Espoossa on laadittu selvitys ”Tulvaongelma Espoossa”, jossa on esitetty
järvenrantojen tulvariskialueet. Kaupunkitasoinen selvitys virtavesien tulvariskeistä
puuttuu vielä.
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• Selvittelyssä ja suunnitteilla on useita ongelmia aiheuttavia virtavesien
tulvariskialueita (Espoonjoki Espoon keskuksen kohdalla sekä Turunväylän
pohjoispuolella, Myllypuro sekä mm. Monikonpuron alue Turuntien tuntumassa).
Huomattavan iso kokonaisuus on Espoonjoen tulvatorjunta ja Kirkkojärven
palauttaminen.

4.2.4 Katujen, puistojen ja vesihuollon rakentaminen ja ylläpito

Uudet rakennettavat kohteet ovat aluksi pilotinomaisia. Jatkotoimenpiteet arvioidaan kunkin
kohteen suunnittelun yhteydessä ylläpidon kanssa puisto- ja rakennussuunnitteluvaiheessa.
Lisätyönä teetetään tarpeen mukaan esimerkiksi erillinen hoito-ohjeistus. Kattavien ohjeiden
laadinta ei ole vielä mahdollista, koska rakentamiskohteista ei ole riittävästi kokemuksia
(Siren 2013).

Keskeisiä rakentamiskohteita Espoossa ovat tällä hetkellä mm. Suurpelto, Tapiola-Otaniemi,
Suviniitty, Painiitty ja Perusmäki. Vuoden 2012 keväällä Espoossa oli viitisentoista isompaa
uudehkoa asemakaavaa ja niiden hulevesijärjestelyä suunniteltu tai suunnitteilla.
Hulevesiohjelman hengen mukaan osassa asemakaavoja edellytettiin hulevesien käsittelyä
tonteilla. Puistoihin oli tulossa 10–15 hulevesien viivytysallasta sekä ojapainanteita (kuva 22).
Espoossa on 6 merkittävää vesistöaluetta (Mankinjoen, Espoonjoen, Finnoonojan,
Gräsanojan, Monikonpuron ja Vantaanjoen vesistöalueet) ja noin 38 virtavesikohdetta.
Esimerkiksi Espoonjoki kuuluu Suomenlahden rannikon pieniin vesistöalueisiin; Espoonjoen
pituus on 8 km ja sen valuma-alueen koko 132,34 km2. Virtavesien kunnostuskohteita
Espoossa on vajaa 30 kpl (Siren 2013).

Kuva 22. Rakennetut, rakenteilla olevat ja suunnitellut hulevesipainanteet ja – altaat Etelä-
Espoossa (Siren 2013).

Espoonjoen eteläosa valittiin virtavesien pilottikunnostuskohteeksi (kuva 23) Uudenmaan
ELY-keskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa. Espoonjoki on valuma-alueen savisen
maaperän vuoksi savisamea ja melko rehevä vesistö, eroosioherkkyys vaihtelee. Alueelle
tehdään koskikunnostus (Kauklahdenkoski) ja puistoaltaita tie- ja katuhulevesille
(Espoonjokivarsi-puisto). Koskikunnostuksesta puolet on tehty, Uudenmaan ELY-keskus
rakennuttajana (Espoon osuus 13500 €, lisätyöt 2000 €). Espoonjokivarsi-puiston
investointikulut ovat noin 91000€ (rola-arvio, v. 2010 kustannustaso) (Siren 2013).
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Kuva 23. Espoonjoen alaosan kunnostus: suunnittelu Harri Aulaskari, Uudenmaan ELY-
keskus (Siren 2013).

Lintuvaaran Punavarpusenallas (kuva 24). Altaan tilavuus on 400 m3, vastaa 5 vuoden
toistuvuudella tapahtuvaa sadetta. Virtaama altaasta pois 600 b rummun kautta on 50
litraa/sekunnissa. Altaan tyhjenemiseen kuluvaa aikaa ei ole laskettu, arvio 2,5 tuntia.
Investointikulut ovat 88 000 € (rola-arvio, v. 2011 kustannustaso) ja ylläpitokulut takuuhoidon
jälkeen A3-hoitoluokassa 3000 € (EKA-liikelaitostaso). Kyseessä on A3-tasoinen viheralue,
jonka hoito tarkoittaa nurmikon leikkausta ja puhtaanapitoa (Siren 2013).

Kuva 24. Lintuvaaran Punavarpusenallas (Siren 2013).
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Kuitinmäentien katuhulepilotti (Kuva 25). Investointikulut 4,7 milj. euroa (rola-arvio, koko
katu). Toteumamittauksiin perustuneet urakkakulut lisä- ja muutostöineen 4,8 milj. euroa.
Yksinkertainen, toimiva, koneellisesti hoidettava perusratkaisu koskien osaa hulevesistä. 180
jm katuhulevesien pintavalutusta avopainanteessa (viivyttävää ja osin laskeuttavaa
ojapainannetta, kustannukset n. 10000 €). Finnoonpuroon päätyvän huleveden määrän ja
laadun hallintaa painanteessa, ylitys sillalla (entinen rumpuratkaisu poistettiin). Viivyttävän ja
laskeuttavan painanteen leikkaus päältä ajettavalla leikkurilla maksaa noin 0,5 €/m2

(ruohonleikkaus ja puhtaanapito). Painanteen ruoppaus, joka on tarpeen vasta varsin pitkällä
vuosivaihtelulla, on noin 30–50 €/m, josta aiheutuvat kustannukset ovat n. 5400 € (Siren
2013).

Kuva 25. Kuitinmäetien katuhulepilotti välillä Finnoonristi-Kalastajakatu (Siren 2013).

Espoon Suurpellon Lukupuro (kuva 26) on 1,1 km pituinen vesiaihe, jossa on osin viivyttävä
allasosa. Viisastenpuisto (1, 041 milj. euroa v. 2009 kustannustaso), Lillhemtinpuisto (1,74
milj. euroa v. 2008 kustannustaso) ja Storhemtinpuisto (1,192 milj. euroa v. 2008
kustannustaso) ovat toiminnallisia puistoja, joissa on luonnonmukainen vesiaihe;
Lillhemtinpuistossa viivyttävä allas. Suurpelto I- ja II-alueella, Lukutorin ja Kehä III:n kolmen
hulevesiputken jälkeen on luonnonsuojelualuetta. I- ja II-alueella sallittu virtaama on 1,3
kuutiota/s (Suurpellon läpi johtuvat rummut). Suurpellon 4-5-alueilla hulevesien
hallintasuunnitelma on asemakaavavaiheessa v. 2011 (kaavamääräykset hulevesien
korttelikohtaisesta käsittelystä, 1/100 v toistuva 5 tunnin sade, virtaamalaskennat, hulevesien
hallinta korttelialueilla purkupisteineen). Pohjanpellon puistoon tulvapenkereen
pohjoispuolelle tulee tulva-allas, purku O 300 Storhemtiin. Lukupuro siirrettiin tulevien
korttelien alta ja siinä yhteydessä muotoiltiin rantavyöhykettä. Muu puistorakentaminen
viivästyi, osmankäämi maisemoi rannat ja altaan (kestää sulfidisaven happamoittamaa vettä
ja työmaiden ravinnepitoisia hulevesiä). Koko vesiaihetta ei ole mielekästä enää
viherrakentaa uudelleen. Hoidoksi tarvitaan vuosittaista osmankäämin poistoa ruoppaamalla.
Parhaillaan on laadittavana hoitosuunnitelma, jossa osmankäämin kasvua pyritään
rajoittamaan siten, että vesialue pysyy vapaana ja virtaama kunnossa, koneellinen hoito
pyritään mahdollistamaan uoman äärelle, harkitaan veden laadun hallinta esim. kalkituksella
sekä kokeillaan eri tekniikoita osmankäämin kasvun rajoittamiseen. V. 2011 hoitoa tarvittiin 5
kertaa (välpät ja muuta yksittäistä: vajaa 3000 €). Ruoppauksen, ruoppausjätteen poiston ja
vaurioviimeistelyn kustannusarvio on n. 30 000 €/krt ja tarve on miltei vuosittainen.
Hoitosuunnitelman avulla tilannetta pyritään parantamaan tästä (Siren 2013).
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Kuva 26. Espoon Suurpellon uniikki puistokaupunki, 3 puistoa ja puistojen Lukupuro (Siren
2013).

Kun mietitään eri kohteisiin soveltuvia ratkaisuja, ovat lähtökohtina tavoiteltu alueen
laatutaso, kaupunkikuva sekä toiminnot. Espoossa alueprojektit ja keskustat ovat
korkeatasoisia. Ratkaisujen lähtökohtana on myös ylläpidon ja sen rahoituksen taso,
tavoitteellisen ylläpitoluokan määrittely osa-alueittain ja koneellinen, rationaalinen
ylläpidettävyys järjestelmän yksityiskohtiin ja hoitotoimenpiteisiin asti mietittyinä (Siren 2013).

Seuraavassa on lueteltu kohteita, joita Espoossa on rakennettu tai ollaan rakentamassa
lähivuosina (Siren 2013):

 Joitakin katuhule-esimerkkejä (mm. Kuitinmäentien katuhulepilotti, Kauklahdenväylän
läntinen pää, Lasimäentie, Painiityn kadut ja puistot)

 Kymmenkunta puistohule-esimerkkiä (mm. Suurpelto ja sen Lukupuro, Leppävaaran
Monikonpuro, Painiityn Muskettitien allas (kuva 27), Lintuvaaran Punavarpusenallas
ja viisi vastaavaa allasta, Niipperin golf-alueen viivytysaltaat (kuva 28) ja Espoonjoki-
varren puisto ja Kauklahdenkoski)

 Rakentamiseen on juuri menossa mm. Rykmentinmetsän alue Leppävaaran
pohjoisosissa puistojen hulevesialtaineen sekä Punavarpusenallas

 Espoossa on suunnitteilla kuutisen isoa kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa (mm.
Finnoon 1-vaihe, Henttaa, Holmanpuiston alue, Nupurinkallio, Perkkaan alue,
Lommila jo valmistuneena)

 Suunnitteilla on myös mm. Odilammen ja Vihdintien tie- ja katuvesien määrällinen ja
laadullinen katuhulepilotti, Turuntien liikenteen ja maankäytön kehittämissuunnitelma
hulevesimallinnuksineen ja selvityksineen, ja huomattava määrä isohkoja katu- ja
puistosuunnittelukohteita/alueita hulevesien luonnonmukaisine käsittelyineen
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(Pellaksenmäki, Tapiolan Leimuniitty, Jousenpuiston alue, Suurpelto IV ja V,
Nupurinkartano juuri valmistuneena suunnitelmana, Espoonlahden keskusta).

Kuva 27. Painiityn ojapainanteiden ja Muskettitien esimerkit (Siren 2013). Painiityn halki
virtaa valtaoja, joka laskee Helsingin puolelle. Oja tulee pohjoisemmasta Uusmäestä.
Alapuolinen vesistö ei vedä niin isoa vesikuormaa, kuin tämä oja laskelmien mukaan tuo.
Ojan lonkerot ovat tulvintatilaa eli tulvan aikaista viivytystä. Kuivana aikana vain yhdessä
lonkerossa on vettä ja vesimäärän lisääntyessä muut lonkerot täytyvät. Samaan ojaan tulee
katuhulevesiä, puistovesiä ja tonttien kuivatusvesiä. Oja on vanha, mutta vesimäärät
kasvavat, koska asemakaavan myötä ympäristö rakennetaan. Muskettitiellä imevään
maaperään on tehty metsän raivaus, altaan pohjamuotoilu ja siistiminen. Kyseessä ovat B- ja
C1-tasoiset viheralueet, joiden hoito käsittää vain niiton tarvittaessa sekä puhtaanapidon.
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Kuva 28. Niipperin (Espoo Ringside Golf) golfalueen tulva- ja viivytysaltaat (Siren 2013). Jo
tunnin sateen jälkeen hulevedet Juvanmalmin alueelta tulvivat kentälle ja peittivät väylän
kuusi veden alle. Kenttä jouduttiin sulkemaan kauden aikana pelaamiselta useamman kerran
hulevesien tulvimisen takia. Rakentamisen jälkeen normaalitilanteessa vain pohjoisosa
altaasta on vesipinnalla. Tämän tyyppisiä ratkaisuja on tulossa kymmenkunta eri kaava-
alueille ja katu- tai puistohankkeisiin.

4.3 Helsinki

4.3.1 Yleistä

Helsingin hulevesistrategia (Helsingin kaupunki 2008) julkaistiin vuonna 2008. Tavoitteena
on hulevesien parempi kokonaishallinta: tulvimishaittojen ehkäisy, pohjaveden pinnan
pysyminen ennallaan, alueellinen ja paikallinen kuivatus, haitallisten aineiden pitoisuuksien
minimoiminen sekä huleveden hyödyntäminen resurssina (Kuisma 2013a, 2013b).

Strategian hyväksymisen yhteydessä edellytettiin hulevesiryhmän muodostamista, jonka
tehtävänä on edistää strategian toimeenpanoa ja seurata toimenpiteiden toteuttamista ja
hulevesiasioiden kehitystä sekä raportoida tilanteesta 5 vuoden kuluttua strategian
hyväksymisestä. Hulevesiryhmä perustettiin vuonna 2009 ja se on tarkastellut
hulevesistrategian toteutumista vuosina 2008 – 2013. Työryhmän raporttiluonnoksessa, joka
käsitellään kaupunginhallituksessa loppusyksyllä 2013, kuvataan Helsingin toimintatapoja ja
hulevesiasioiden kehittymistä hallintokunnittain (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos
26.9.2013).

Keskeisiä tekijöitä hulevesistrategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat
kaupungin virastojen ja laitosten yhteistyön tiivistäminen, yhteisten hulevesien
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hallintaperiaatteiden noudattaminen, yhteisten suunnittelu- ja rakentamisperiaatteiden
noudattaminen sekä parempi hulevesien kokonaishallinta. Lisäksi rakentajia ja rakennuttajia
pyritään sitouttamaan strategian tavoitteisiin. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos
26.9.2013)

Hulevesistrategia integroidaan kaavoitukseen laatimalla kaikkiin uusien rakentamisalueiden
kaavoihin vesihuollon, kuivatuksen ja korkeustasojen yleissuunnitelmat, joiden
mitoitustarkastelut tehdään valuma-aluekohtaisesti. Hulevesistrategian integrointi
rakentamisprosesseihin tapahtuu suunnitelmien ja työselostusten avulla, joiden mukaan
rakennetaan. Hulevesistrategia integroidaan rakennuslupa- ja ympäristölupaprosesseihin
antamalla lupamääräyksiä. Hulevesien käsittelyssä noudatetaan ensisijaisesti asemakaavaa,
mikäli siinä on hulevesien käsittelyyn liittyviä määräyksiä. Niiden puuttuessa noudatetaan
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 16 §:ä, joka edellyttää ensisijaisena ratkaisuna
imeyttämistä. Ellei imeyttäminen tontilla onnistu, on rakennusvalvonta ohjannut
hulevesistrategian mukaisesti viivyttämiseen ja hidastamiseen. Ympäristölupiin on annettu
hulevesiä koskevia määräyksiä mm. betoniasemille ja polttonesteiden jakeluasemille.
Strategia integroidaan erilaisiin rakentamiseen liittyviin sopimuksiin hulevesiä koskevia
ehtojen ja määräysten avulla. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)

Hulevesistrategian tavoitteiden toteutumisen kannalta kaavoitusvaihe on merkittävä, koska
sen aikana valitaan alueen kuivatuksen pääperiaatteet ja varataan tilaa tulevalle
rakentamiselle. Johtuen kaavojen yleispiirteisestä suunnittelutarkkuudesta hulevesien
syntypaikkakäsittelyn ja johtamisen hidastavien ja viivyttävien menetelmien suunnittelu
voidaan yleensä tehdä vasta seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Kaupunkirakenteen edelleen
tiivistyessä kaavoituksen keinot ovat tehokkaimmillaan kaavoitettaessa viher- ja
virkistysalueita, joihin useinkin saataisiin luontevasti mahtumaan hulevesien virtausta
hidastavia ja viivyttäviä rakenteita. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)

Kaavoitusvaiheessa sekä yleisten alueiden hulevesien suunnittelussa ja rakentamisessa
käytetään Hulevesiopasta (Kuntaliitto 2012), jossa on hulevesiä koskevia suunnittelu- ja
rakentamisohjeita. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)

Hulevesistrategian pilottihankkeeksi valittiin Kuninkaantammi. Pilottihankkeen
kaupunkitasoiseksi tavoitteeksi asetettiin hulevesien kokonaishallinnan edistäminen eri
hallintokunnissa. Pilottihankkeen tehtävänä on ollut tarkastella, miten hulevesistrategia
käytännössä toteutuu hulevesien hallinnan suunnittelun ja rakentamisen prosesseissa.
Pilottihankkeessa on tunnistettu tarve tiivistää monialaista suunnitteluyhteistyötä kaupungin
sisällä ja kiinteistönomistajien kanssa. Eri hallintokuntien suunnitteluvaiheet limittyvät
aiempaa enemmän päällekkäin. Toisaalta strategian prioriteettijärjestyksen periaate
hulevesien hallinnasta syntypaikallaan edellyttää maanomistajan osallistamista
suunnitteluun. Asemakaavalla muodostuvien kortteleiden ja tonttien tulevat toteuttajat tulisi
kiinnittää suunnitteluprosesseihin jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Kuninkaantammessa
tonttikohtaiset hulevesien hallinnan vaatimukset ovat edellyttäneet uusien
maankäyttösopimuspykälien käyttöönottoa. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos
26.9.2013)

Helsingin kaupunki on CLASS-projektin lisäksi mukana Citywater- ja ILKKA –hankkeissa.
Helsingin kaupungin koordinoima kolmevuotinen kansainvälinen hanke ”CITYWATER –
Benchmarking water protection in cities” edistää Itämeren rannikkovesien
suojelutoimenpiteitä kuntatasolla. Vuosina 2014-15 toteutetaan Helsingissä, Tallinnassa ja
Turussa luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja joiden avulla hulevedet käytetään hyödyksi tai
hulevettä puhdistetaan vesistöihin ja mereen kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi.
CITYWATER partnerit ovat Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Tallinnan kaupunki ja
Tallinnan yliopisto. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)

Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun (ILKKA) – hankkeessa edistetään
ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua. Tarkoituksena on luoda suunnittelutyökaluja ja –
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ohjeistuksia, jotka kerätään suunnittelijan työkirjaan ja Ilmasto-opas.fi - portaaliin. ILKKA-
hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja partnerit ovat Lahti, Turku, Vantaa, HSY,
Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto. Hankkeen yksi osa-alue on luonnonmukainen hulevesien
hallinta, josta vastaa Vantaa. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013, ILKKA
2013)

4.3.2 Kaavoitus

Kutakin kaavaa laadittaessa selvitetään suunnittelualueen rakentamisen olosuhdetekijät ja
reunaehdot sekä tulevan rakentamisen rakentamistapa ja -tehokkuus. Samanaikaisesti
arvioidaan alueen kuivatuksen järjestämismahdollisuudet. (Helsingin hulevesiryhmä 2013,
luonnos 26.9.2013)

Eko-Viikki on ensimmäinen aluekokonaisuus, jossa on suunniteltu ja rakennettu hulevesien
luonnonmukaista hallintaa kortteleissa ja yleisillä alueilla. Alue on rakentunut ennen
hulevesistrategiaa. Uusimpia yleis- ja asemakaavoituksen suunnittelualueita, joilla on
suunniteltu hulevesistrategiaa toteuttavia hulevesien hallinnan ratkaisuja ovat
Kuninkaantammen lisäksi Honkasuo, Kaitalahti, Pohjois- ja Keski-Vuosaari, Pihlajamäki,
Meri-Rastila, Pohjois-Haaga, Tullivuorentie, Mellunkylä ja Östersundom. Lisäksi
rakennusvirasto on laatinut yleisten alueiden hulevesisuunnitelmia Hakuninmaanpuistoon
(Helene Schjerfbeckin puisto), Vallilanlaaksoon, Kumpulanpuroon, Myllypuroon, Pasilan
palstaviljelyalueelle, Pirttipuistoon ja Maarianmaanpuistoon.

Hulevesistrategian pilottialueena on Kuninkaantammi, jossa strategiaa on toteutettu
osayleiskaavan ja asemakaavoituksen keinoin (kuva 27). Kohteessa tavoitteena on
strategian jalkauttaminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. Hulevesiasiat nostetaan
kaupunkisuunnittelun ydinasiaksi. Alueella on tehty valuma-aluekohtainen hulevesien
hallintasuunnitelma ja suunnittelu ja toteutusprosesseihin tehdään tarvittavat muutokset
siten, että luodaan toimivat käytännöt eri osapuolien väliselle yhteistyölle. Hulevesien
hallintasuunnittelu toteutetaan kaikilla Kuninkaantammen suunnittelutasoilla (Kuisma 2013a,
2013b, Helsingin kaupunki 2009, 2007):

 Osayleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma

 Pilotti: suunnitelman tarkistus strategian mukaiseksi

 Hulevedet huomioidaan kaupunkisuunnittelussa asemakaavatasolla

 Toteutussuunnittelu kortteleissa, kaduilla ja puistoissa

 Ylläpidon suunnittelu

Kuninkaantammen osayleiskaavassa suunniteltu maankäyttö (kuva 29) aiheuttaa
vastaanottaviin vesistöihin (Mätäjoki ja Vantaanjoki) laskevilla valuma-alueilla kasvua
hulevesivirtaaman määrässä. Tämä aiheuttaa tulvimista erityisesti Mätäjoen
päävirtausreiteillä. Tämän takia jo osayleiskaavassa on suunniteltu alueelle
hallintatoimenpiteitä, joilla hulevesivirtaamia saadaan tasattua ja viivytettyä siten, että
tulvimiselta vältytään. Kuninkaantammen hulevesien hallintatoimenpiteillä tavoitellaan
tulvimisen estämisen lisäksi Mätäjokeen ja Vantaanjokeen purkautuvan virtaaman
tasaamista sekä parempaa vesitasapainoa selvitysalueella eli pintavalunnan
kokonaismäärän vähentämistä. (Kuisma 2013a, 2013b)

Kuninkaantammen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma laadittiin osayleiskaavoituksen
yhteydessä (kuva 30) (Helsingin kaupunki 2007, 2009).
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Kuva 29. Osayleiskaavan illustraatio, Kuninkaantammi (Kuisma 2013a, 2013b).

Kuva 30. Osayleiskaavan hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, Kuninkaantammi (Kuisma
2013a, 2013b).
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Asemakaavaratkaisut (kuva 31) sisältävät mm. hulevesien viivyttämistä ja hyödyntämistä
sadepuutarhoissa ja kevyiden piharakenteiden viherkattoja. Asemakaavamääräys edellyttää
mm. viivytystä 0,5 m3 per 100 m2 vettä läpäisemätöntä kovaa pintaa. Katualueilla käytetään
mm. viherpainanteita, reunakivilevityksiä, katualtaita ja torialtaita. Helene Schjerfbeckin
puistoon on suunniteltu vakiopuistotoimintojen lisäksi viivytysaltaita, tulvaniittyjä, säätöpatoja
ja laskeutusaltaita. (Kuisma 2013a, 2013b)

Kuva 31. Kuninkaantammen Etelärinne, asemakaava, korttelialue ja puisto (Kuisma 2013a,
2013b).

4.3.3 Katujen, puistojen ja vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu

Helsingissä hulevesijärjestelmien suunnittelu- ja investointivastuista on sovittu kaupungin ja
HSY:n kesken. Hulevesiviemäreiden ja valtaojien suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa
HSY. Purojen ja avo-ojien kunnossapitovastuista on sovittu 1.1.2000 HKR:n ja Helsingin
Veden välisellä sopimuksella, joka on edelleen voimassa kaupungin ja HSY:n välillä.
Toistaiseksi hyväksymättä olevassa kuntateknisessä yhteistyösopimuksessa sovitaan myös
hulevesijärjestelmien ja avo-ojien vastuurajoista.

Kuninkaantammen hulevesisuunnitelma esitetään kuvassa 32.
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Kuva 32. Hulevesisuunnitelma, viivytysalueet, valumareitit, Kuninkaantammi (Kuisma 2013a,
2013b).

4.3.4 Katujen, puistojen ja vesihuollon rakentaminen ja ylläpito

Helsingissä hulevesijärjestelmien hulevesiviemäreiden ja valtaojien suunnittelusta ja
rakentamisesta vastaa HSY. Vesihuoltolain käynnissä olevan uudistuksen tultua voimaan
vastuujaosta tullaan sopimaan uuden lain pohjalta. Rakennettaessa katuja ja yleisiä alueita
kaupunki ja kunnallisteknisten toteuttajat, ml. HSY perustavat yhteisen kunnallisteknisen
työmaan. Menettely on vakiokäytäntö, jossa yhteisesti sovitut työmaan toimintatavat ja
vastuujaot ohjaavat toteutusta. Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tarkoituksena on
sujuvoittaa kaupungissa tapahtuvaa yleisten alueiden rakentamista siten, että työmaista
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja näin tuotetaan kaupunkilaisille parempaa ja
toimivampaa elinympäristöä.

Purojen ja avo-ojien kunnossapitovastuista on sovittu 1.1.2000 HKR:n ja Helsingin Veden
välisellä sopimuksella, joka on edelleen voimassa kaupungin ja HSY:n välillä. Toistaiseksi
hyväksymättä olevassa kuntateknisessä yhteistyösopimuksessa sovitaan myös
hulevesijärjestelmien ja avo-ojien vastuurajoista.

Kuninkaantammen pilottihankkeessa kuivatusratkaisut on suunniteltu hulevesistrategian
mukaisesti (yhteinen integroitu katu- ja puistoalueiden hulevesien viivytys/imeytysratkaisu).
Kuninkaantammessa toteutetaan myös asemakaavassa määritelty tonttikohtainen viivytys.
Hulevesiasioiden huomioiminen puistohankkeissa on jo vallitseva käytäntö. (Helsingin
hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)

Kuninkaantammen pilottialueella on vertailtu hulevesistrategian ja perinteisen ratkaisun (kuva
33) investointeja. Hulevesistrategian mukainen ratkaisu sisältää viivytystä ja biosuodatusta,
pienempää kuormitusta Mätäjokeen ja tulvariskien hallintaa. Uusittavia rumpuja on 6 kpl,
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puiston hulevesialtaat ja paikallista ojankunnostusta. Perinteisessä ratkaisussa on
valumapiikkejä ja kuormitusta Mätäjokeen ja tulvaherkkyyttä. Uusittavia rumpuja on 11 kpl,
uusittavia hulevesiputkia 520 m, uusia avo-ojia 720 m ja kunnostettavia ojia 1600 m.
Hulevesistrategian mukainen vaihtoehto on edullisempi kuin perinteinen. Sen
investointikustannukset ovat noin kolmanneksen perinteisen ratkaisun kustannuksista, jos
tyydytään pelkkiin viivytysaltaiden kaivamisiin ja ojien perkaamisiin.

Kuva 33. Kuninkaantammen hulevesien hallinnan vertailu, vasemmalla VE1 perinteinen,
oikealla VE2 hulevesistrategian mukainen (Kuisma 2013b).

Hulevesistrategian prioriteettijärjestykseen perustuva hulevesien kokonaishallinta (viivytystä
ja imeytystä syntypaikalla, katualueilla ja puistoissa) vaikuttaa puistojen
rakentamisaikatauluihin. Jos viheralueille asetetaan tekninen hulevesiä viivyttävä tehtävä,
tuottaa menettely kaupungille tarpeen suunnitella ja rakentaa puistoja uusien alueiden
käyttöönoton edellytysinvestointeina nykyistä aikaisemmin. Etupainotteisten
puistoinvestointien rahoitus on osoittautunut haasteelliseksi. Vaiheittain rakentamisella
voidaan rahoitustaakkaa jakaa usealle vuodelle. Tämä edellyttää huolellista budjetointia ja
urakka-rajojen määrittelyä, ja saattaa johtaa ympäristön keskeneräisyyteen pitkäksi aikaa.
(Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)

Uusien alueiden rakentaminen lisää hulevesien määrää ja heikentää veden laatua kaukana
varsinaisen rakennusalueen ulkopuolella, esim. lisäten ojien tulvaherkkyyttä valuma-alueella.
Hulevesipilotissa viereisen Hakuninmaan pientaloalueen asukkaat osallistettiin mukaan
suunnitteluprosessiin. Asukkaille pidettiin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia. Kaupunki sai
menettelyllä asukkailta tärkeää paikallistietoa ja samalla sitoutti ympäröivää yhteisöä tulossa
oleviin asuinympäristön muutoksiin. (Helsingin hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)

Pilottihankkeessa ei ole vielä ehditty saada tietoa luonnonmukaisten hallintamenetelmien
konkreettisista vaikutuksista hulevesien määrään ja laatuun tai uudenlaisten rakenteiden
ylläpitokustannuksiin, koska rakentaminen ei ole vielä raportointiaikana käynnistynyt.
Mätäjoen laskuojaan on perustettu rakennusviraston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä
tutkimusasema, jonka tulokset mahdollistavat vertailuselvityksen laatimisen lähtötilanteen,
rakentamisen aikaisten hulevesien ja valmiin alueen lopputilanteen kesken. (Helsingin
hulevesiryhmä 2013, luonnos 26.9.2013)
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4.4 Oulu

4.4.1 Yleistä

Oulun keskustassa on suurimmaksi osaksi sekaviemäröinti, jolloin hulevedet aiheuttavat
viemäritulvia ja heikentävät jätevesien puhdistustulosta. Hulevesiviemäröinnin
yleissuunnitelma on laadittu ja se toteutetaan katusaneerauksen yhteydessä.
Purkuvesistöinä toimivat jokisuisto ja kaupunginoja. Rakennetuilla alueilla hulevesien
käsittelyyn ei ole tilavarauksia (Röytiö 2013).

Oulun erityispiirteitä ovat on pohjoinen ilmasto, joka lisää lumen, jään ja roudan vaikutuksia,
sekä maaston tasaisuus, joka toisaalta aiheuttaa etuna varastoitumisen verkostoon. Myös
pohjaveden rautapitoisuus (kuva 34) on tyypillistä alueelle (Röytiö 2013).

Kuva 34. Oulun alueelle on tyypillistä pohjaveden rautapitoisuus (Röytiö 2013)

Oulun haasteita ja kehityskohteita ovat (Heikkilä 2013):

 Myrskyt ja kevättulvat

o Tulvivat alikulut, varoitusjärjestelmä

 Jäätymis- ja sulamissyklit

o Suolaus ja hiekoitus

o Kävely ja pyöräily

o Nollakelit

 Kävelykadut ja lämmitys

o Materiaalit ja kestävyys

o Kunnossapidon rajat

 Torinrannan materiaalit ja kuivatus

o Torialue, pysäköinti, laiturit
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o Kuivatus ja viemäröinti yms.

 Hulevedet, viivytys ja selkeytys

o Suunnittelutoimenpiteet, ylläpito

o Rakennusmääräykset

 Pysäköinti- ja viheralueet

o Materiaalit, sijainti

Hulevesien hallinnan vastuut jakautuvat eri tahojen kesken siten, että Oulun Vesi ylläpitää
ojia, jotka toimivat alueellisen kuivatuksen osana. Hulevesiviemärit ovat pääosin
vesihuoltolaitoksen omaisuutta ja ylläpidossa. Yksittäisten laajoja vettä läpäisemättömiä
pintoja sisältävien rakennuskohteiden, esim. liike- ja teollisuusrakennusten, suunnittelun
yhteydessä vesihuoltolaitos on asettanut ehtoja hulevesiviemäriin johdettavien vesien
määrän ja laadun suhteen, mikä on johtanut tonttikohtaisten viivytysten rakentamiseen.
(Röytiö 2013)

4.4.2 Kaavoitus

Hulevesien johtaminen ja mahdollinen viivytystarve huomioidaan aina kaavarungon
laatimisen yhteydessä ja erityisesti silloin, kun hulevesien purkureitti sijaitsee aiemmin
rakennetuilla alueilla. Suunnittelu tehdään yhteistyössä kaavoittajan, vesihuolto-, ympäristö-,
ja katusuunnittelijan kesken. Asemakaavoituksen yhteydessä hulevesisuunnitelmaa
tarkennetaan, laaditaan tarvittaessa yleissuunnitelmat hulevesien viivyttämisestä yleisillä
alueilla sekä kaavamääräykset kiinteistökohtaisesta hulevesien käsittelystä ja viivyttämisestä
(Röytiö 2013).

4.4.3 Katujen, puistojen ja vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu

Yleissuunnittelu etenee kaavoituksen tahdissa. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään
hulevesirakenteiden lopulliset mitoitukset, suunnitellaan hulevesiviemärit ja tonttijohdot sekä
sovitaan erityisrakenteiden kustannusjaosta (Röytiö 2013). Kuvissa 35 – 41 esitetään
esimerkkejä hulevesiratkaisuista Oulussa.

Kuva 35. Kiulukangas, Saunametsän hulevesiallas. Viivytystilavuus noin 2500 m3, ylempi
allas n. 630 m3, alempi n. 1840 m3 (Oulun Vesi, Röytiö 2013)
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Kuva 36. Toppilansaaren louheallas, laskeutusallas (Oulun Vesi, Röytiö 2013)

Kuva 37. Ruskonoja (Oulun Vesi, Röytiö 2013)



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08909-13
58 (96)

Kuva 38. Metsokankaan allas, Oulu (Oulun Vesi, Heikkilä 2013)

Kuva 39. Viivytysallas, Oulu. (Oulun Vesi, Röytiö 2013, Heikkilä 2013)
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 Kuva 40. Ylivuotoallas, pieni tonttiviemäri, Vasaraperä, Oulu. (Oulun Vesi, Heikkilä 2013)

Kuva 41. Ylivuotoallas tontilla, ylivuotona myös runkoputkelle (Oulun Vesi, Röytiö 2013)

4.4.4 Katujen, puistojen ja vesihuollon rakentaminen ja ylläpito

Oulussa viivytysrakenteiden kaivun kustantaa yleensä vesihuoltolaitos. Pintarakenteet ja
viimeistelyt kustantaa kaupunki. Runkoviemärit rakennuttaa ja ylläpitää vesihuoltolaitos,
syöksykaivot ja niiden liitosputket rakennuttaa kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
(Röytiö 2013).
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4.5 Vantaa

4.5.1 Yleistä

Vantaan hulevesiohjelman visiona on, että luonnollinen vesitasapaino säilyy ja vesien
ekologinen tila paranee ja ettei hulevesistä aiheudu haittaa terveydelle, turvallisuudelle,
viihtyisyydelle eikä kaupungin toimivuudelle. Hulevesien hallinnan päätavoitteet ovat
seuraavat (Tammisto 2013):

 Hulevesien hallinnan parantaminen ja hulevesitulvien vähentäminen

 Hulevesien laadun parantaminen ennen vastaanottavaan vesistöön laskemista

 Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääminen

 Pohjaveden laadun parantaminen ja pohjaveden pinnantason säilyttäminen

 Vesialueiden arvostuksen nostaminen ja huleveden hyödyntäminen positiivisena
resurssina

 Toimiva viranomaisyhteistyö ja tiedonkulun parantaminen hulevesiasioissa

 Vantaan hulevesiin liittyvän toimintamallin kehittäminen.

Tärkeitä tekijöitä huleveden hallinnassa ovat tulvan torjunta, virtaamien hallinta, ympäristön
tilan säilyttäminen tai parantaminen, pohjaveden määrän ja laadun säilyttäminen, eroosion
torjunta, monimuotoisuuden lisääminen, viihtyisyyden lisääminen ja imagon parantaminen
(Tammisto 2013).

Hulevesien hallinnan prioriteettijärjestys on seuraava:

I Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan, muodostumisen vähentäminen.
Virtaaman ja laadun hallinta tontilla.

II Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä

III Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisen alueen hidastus- ja
viivytysalueille ennen vesistöön johtamista.

Vesistöt, purot ja norot otetaan huomioon jo kaavoituksessa, valuma-aluekohtainen
tarkastelu. Tulvapaikat selvitetään samalla. (Tammisto 2013)

Vantaan kaupunki on CLASS-projektin lisäksi mukana ILKKA-hankkeessa. Ilmastonkestävä
kaupunki – työkaluja suunnitteluun (ILKKA) – hankkeessa (ILKKA 2013) edistetään
ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua. Tarkoituksena on luoda suunnittelutyökaluja ja -
ohjeistuksia, jotka kerätään suunnittelijan työkirjaan ja Ilmasto-opas.fi - portaaliin. ILKKA-
hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja partnerit ovat Lahti, Turku, Vantaa, HSY,
Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto. Hankkeen yksi osa-alue on luonnonmukainen hulevesien
hallinta, josta vastaa Vantaa.

4.5.2 Kaavoitus

Vantaalla uusilla asemakaava-alueilla huleveden viivytys- ja käsittelyvaatimukset on pyritty
esittämään kaavamääräyksissä tai rakentamisohjeessa ja lähiympäristösuunnitelmassa.
Rakennus- ja toimenpidelupakäsittelyssä edellytetään, että asemakaavan vaatimukset
toteutuvat ja rakentamisen säännöksiä noudatetaan. Nykyisillä asemakaava-alueilla
kaavamääräyksissä ei aina ole annettu vastaavanlaisia ehtoja, mutta kunnallisteknisessä
lausunnossa voidaan kuitenkin asettaa vaatimuksia huleveden hallinnalle. Kaikissa
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rakennushankkeissa on lupahakemuksessa esitettävä hulevesisuunnitelma, jossa esitetään
hulevesien hallinnan periaate; toteutussuunnitelma vaaditaan lupaehtona ennen
rakennustyöhön ryhtymistä (ILKKA 2013).

Kuntatekniikan keskuksen ja/tai ympäristökeskuksen lausunnossa määritellään mahdolliset
hulevesien hallintaan ja luonnonolosuhteisiin liittyvät määräykset ja ehdot, kuten
imeyttämiseen liittyvät reunaehdot, hulevesien pidättämisen parametrit ja mitoitusohjeet.
Määräyksiä huleveden hallintaan voidaan antaa myös poikkeamisluvan myöntämisen
yhteydessä. Rakennusluvissa on mahdollista antaa tapauskohtaisia hulevesien hallintaa
edistäviä määräyksiä, vaikkakin pyritään siihen, että painopiste olisi asemakaavan
määräyksissä. Esimerkiksi täydennys- ja korjausrakentamisessa voidaan lupaprosessien
yhteydessä määrätä veden kulkureittien säilyttäminen (ILKKA 2013).

Marja-Vantaan hulevesiselvitys (kuva 42) tehtiin osayleiskaavoituksen yhteydessä.
Selvityksessä määritettiin nykyiset valuma-alueet ja rakentamisen myötä tapahtuvat valuma-
aluerajojen muutokset. Tavoitteena on hulevesivirtaamien tasaaminen nykytilanteen tasolle
Toimenpiteet keskitetään erityisesti tulvaherkkiin valuma-alueisiin. Tonteilla viivytys on 1 m3/
100m2 tiivistä pintaa. Tonttikohtaisten viivytysratkaisujen lisäksi osoitettiin alueellisia tulva-
alueita. (Tammisto 2013)

 Kuva 42. Marja-Vantaan osayleiskaavan hulevesiselvitys (Tammisto 2013).
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Asemakaavoituksen työryhmässä ovat alusta lähtien mukana vesihuolto, vihersuunnittelu ja
ympäristökeskus. Asemakaavatyön yhteydessä laaditaan harkinnan mukaan huleveden
hallintasuunnitelma, joka sisältää valuma-alueen lähtökohdat, suunnitellun maankäytön,
hulevesirakenteiden alustavan mitoituksen, tyyppiratkaisujen tutkimisen ja tilavarausten ja
tulvareittien määrittämisen. Tilavaraukset, purkureitit ja tarvittavat rasitteet merkitään
asemakaavaan. Hulevedet otetaan mukaan kunnallistekniikan sopimuksiin ja
yhteisjärjestelysopimuksiin. Suunnitelman laatijana on kuntatekniikan keskus
(vesihuolto/vihersuunnittelu) tai konsultti. (Tammisto 2013)

Hulevesien hallinta otetaan huomioon tonttien myynti- ja vuokraehdoissa sekä maankäyttö-
sopimuksissa. Tulvakorkeudet merkitään asemakaavoihin, varataan hallitun tulvimisen
alueita ja edistetään kiinteistöjen yhteisiä hulevesiratkaisuja. (Tammisto 2013)

Huleveden johtamisperiaatteita asemakaavassa ovat: Hulevedet käsitellään ensisijaisesti
tonteilla, toissijaisesti yleisillä alueilla. Kiinteistöillä on yhteisiä viivytysrakenteita tonteilla,
ylläpito on sovittava yhteisjärjestelysopimuksin. Yleisellä alueella ylläpitokustannuksista on
sovittava kaupungin kanssa. Maanpäälliset keinot ovat ensisijaisia: viivyttäminen
(lammikoituminen), imeyttäminen, suodattaminen, laskeuttaminen ja kosteikot. Toissijaisia
keinoja ovat maanalaiset hulevesikasetit ja louhepenkat (kuvat 43 ja 44). (Tammisto 2013)

Kuva 43. Esimerkki asemakaavaluonnoksesta. Luonnoksessa on esitetty yleisille alueille
sijoittuvien hulevesirakenteiden (wh) ohjeellinen sijoitus ja laajuus sekä hulevesien pääreitit.
(Tammisto 2013)
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Kuva 44. Esimerkki huleveden johtamisperiaatteista asemakaavassa, Pähkinärinne 4
(Tammisto 2013).

4.5.3 Katujen, puistojen ja vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu

Jotta rakennuttajat ja suunnittelijat saadaan huomioimaan hulevedet hyvissä ajoin, voidaan
suunnittelija ohjata ottamaan yhteyttä kuntatekniikkaan hulevesien hallinnan reunaehtojen
määrittelemiseksi jo rakennuslupakäsittelyn ennakkoneuvottelussa. Mikäli hulevesien
käsittely ja johtaminen poikkeaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1
määräyksistä, voidaan lupapäätöstä tehtäessä harkita vähäistä poikkeamista
rakentamismääräyksistä. Poikkeaminen on kuitenkin perusteltava lupaa haettaessa (ILKKA
2013).

Vantaan katutilaohje sisältää pääpiirteitä hulevesien hallitsemiseksi katualueella. Parhaillaan
laaditaan katutilaohjetta täydentävää selvitystä hulevesien käsittelemiseksi mm.
omakotialueiden kaduilla. (Tammisto 2013)

Mitoitus hulevesien hallintasuunnitelmissa on seuraava:

 Perusmitoitus 1-2 v välein toistuvalle sateelle (10 mm), vähintään viivytys tontilla,
toiminnoista riippuen laadullinen käsittely

 Viivytys tontilla 30 mm sateeseen asti, viivytys esim. pihalla tai pysäköintialueella, voi
aiheuttaa väliaikaista haittaa, ei saa aiheuttaa vahinkoa rakennuksille tms.

 Tulvareittitarkastelu 50 mm sateella, esim. kesän 2004 sateet (Tammisto 2013).
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4.5.4 Katujen, puistojen ja vesihuollon rakentaminen ja ylläpito

Vantaalla toteutettuja kohteita ovat mm. Leinelä-Metsänhengen puisto (kuva 45),
Kartanonkoski (kuva 46), Tammistonranta (kuva 47), Häkansböle ja Osumapuisto (kuva 48);
suunniteltuja ovat mm. Kivistön asuntomessualue ja Pähkinärinne 4 (kuva 44) (Tammisto
2013):

 Kartanonkoski: hulevesiä viivyttävä kosteikko, jota ei alun perin ole rakennettu
kyseiseen tarkoitukseen. Kohde on kunnostuksen tarpeessa (hienoainesta
kerääntynyt). Hulevesiä viivyttävien puistojen suunnittelussa tärkeää kiinnittää
huomiota myös esteettisyyteen.

 Tammistonranta: Kerrostaloalueiden ja katualueiden hulevesien viivytys.

 Håkansböle: Historialliseen lampeen rakennettu. Lajiston annetaan kehittyä
luontaisesti.

 Osumapuisto: Hulevesien viivytys. Hulevesien sekä määrällinen että laadullinen
hallinta. Kasvillisuudella tärkeä osuus veden laadun parantamisessa.

 Kivistön asuntomessualue: Kaavoituksessa otettu huomioon kaikki nykyiset ja
suunnitellut valuma-alueet.

 Pähkinärinne 4: Pilottikohde – kokonainen asuinalue. Ensisijaisesti tonteilla
imeytetään ja viivytetään. Käsittely toissijaisesti yleisillä alueilla mikäli tonttien
kapasiteetti ei riitä.

 Leinelä – Metsänhengen puisto: Hulevedet kerätään tonteilta puistoon. Tonteilla ja
puistoissa on hulevesikasetteja.

 Myllärinpuisto: Suunniteltu puisto, jolla suojataan Vantaankoskea hulevesiltä. Myös
liikennealueiden vedet käsitellään puistossa.

 Hulevedet katualueilla: Hosantie, pilottikohteita: Tikkurilantie ja Meiramitie.

Leinelä (kuva 45) on kehäradan 1. asuinalue, jossa on n. 2600 asukasta, kaksi päiväkotia,
asukasatalo sekä liike- ja toimistotiloja. Lähiympäristösuunnitelma laadittiin 2007 ja
rakentamisohje 2008. Em. ohjeita on asemakaavamääräyksen perusteella noudatettava.
Leinelän ensimmäinen rakennettu viheralue oli Metsänhengen puisto, jonka
investointikustannukset olivat hieman alle miljoona euroa (rola-arvio, v.2010 tilanne). Alueen
1. vaiheen korttelin toteutus edellytti liityntämahdollisuuksia puiston hulevesijärjestelmään
lokerikkoineen ja hulevesiputkistoineen. Lokerikkojen tarkoitus on viivyttää hulevesiä
pohjavesialueella sijaitsevalla tiiviillä toiminnallisella viheralueella, mikä on pintaratkaisua
selkeästi kalliimpi vaihtoehto. Eteläisen 52 m3 lokerikon kustannukset olivat 19 000 € ja
pohjoisen 35 m3 lokerikon 13 000 €. Lokerikoista ei ole vielä kustannustietoa vuosittaisesta
ylläpidosta. Hulevesilokerikkojen vaatimaksi ylläpidoksi arvioitiin noin kerran viidessä tai
kymmenessä vuodessa tapahtuva katselmointi sekä tarvittaessa pesu ja imuruoppaus (Siren
2013).
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Kuva 45. Leinelän ensimmäinen rakennettu viheralue Metsänhengen puisto (Siren 2013).

Kuva 46. Kartanonkoski: hulevesiä viivyttävä kosteikko.
(http://www.cartinafinland.fi/en/picture/102670/Kartanonkoski,+Vantaa,+Finland.html)
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Kuva 47. Tammistonranta. Maisema-altaat kerrostalojen ja katualueiden hulevesien
viivyttämiseen ja laskeuttamiseen, eroosion torjunta. Lähivirkistysalue. (Tammisto 2013)

Kuva 48. Osumapuisto, kevät 2012. Hulevesien viivytys, määrällinen ja laadullinen hallinta,
kasvillisuuden käyttö (Tammisto 2013).
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4.6 Esimerkkejä hulevesiratkaisuista muissa kaupungeissa

4.6.1 Tampere

Tampereella hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota Vuoreksen
asuntomessualueella (kuva 49), jossa lisääntyvän hulevesikuormituksen on pelätty
aiheuttavan haitallisia vaikutuksia alapuolisille vesistöille. Tämän vuoksi alueella on tehty
mittavat panostukset hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan. Tavoitteena on ollut turvata
lähivesistöjen hyvä vedenlaatu hulevesien imeytys- ja viivytysrakenteilla. Suunnittelun
lähtökohtana on ollut, että valuma-alueen vesistöjen vesitase ei rakentamisen seurauksena
muutu, eikä hallitsemattomia tulvia synny (Hautamäki 2012).

Kuva 49. Keskuspuiston ja viereisten kortteleiden hulevesiä on tarkoitus viivyttää ja imeyttää.
Puiston läpi kulkee monipuolinen vesiaihe, johon liittyy keskusallas, vesiuoma ja tulvaniittyjä
(Hautamäki 2012).

4.6.2 Kuopio

Kuopion Keilankannan asuntoalueella (kuva 50) kaavatyön rinnalla alueelle laadittiin EU-
hankkeena hulevesien hallintasuunnitelma, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisut, joilla
voidaan vähentää vesistöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia sekä ehkäistä kaupunkitulvia
ja virtaaman kasvun aiheuttamaa eroosiota ranta-alueilla. Hankkeessa tavoitteiksi asetettiin,
että hulevesiratkaisut kytkeytyvät kiinteäksi osaksi asuinympäristöä ja luovat kaupunkikuvaan
uusia visuaalisia elementtejä (Kuopion kaupunki 2007) ja että hulevesien hallinta toteutetaan
paikallisesti, jolloin sadevesiviemäröinnin tarve jää pieneksi (Kuopion kaupunki 2007,
Pihlajanmaa 2010).

Kaavasuunnitelmassa pyrittiin siihen, että huleveden määrää vähennetään rakentamalla
mahdollisimman vähän vettä läpäisemättömiä pintoja, sekä säilyttämällä ja lisäämällä
kasvillisuutta ja viheralueita. Kiinteistöjen hulevedet on pyritty viivyttämään ja
mahdollisuuksien mukaan imeyttämään jo tonteilla painanteissa, altaissa ja muissa
vastaavissa rakenteissa. Alueelle suunniteltiin myös tulvareitit, jotta rankkasateiden aikana
hulevedet saadaan ohjattua hallitusti alueen ulkopuolelle. Suunniteltujen hulevesiratkaisujen
avulla alueen vesitasapaino saatiin säilytettyä lähellä luonnollista, jyrkkien ranta-alueiden
eroosiohaittoja saatiin vähennettyä ja veden laatua jopa kohenemaan aikaisemmasta
(Pihlajanmaa 2010, Suunnittelukeskus 2007)
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Kuva 50. Huleveden hallinnan osa-alueet Keilankannan suunnittelualueella (Pihlajanmaa
2010, Suunnittelukeskus 2007)

4.6.3 Kouvola

Kouvolan keskustassa toistuvien tulvimisongelmien ratkaisemiseksi on toteutettiin
maanalainen viivytysrakenne (kuva 51), koska ongelmaa ei ollut mahdollista ratkaista
putkiviemäreillä. Pilottikohde sijaitsee keskuspuistossa, jossa hulevettä hyödynnetään
puiston kastelussa (Sillanpää 2012).

Kuva 51. Maanalainen viivytysrakenne Kouvolan keskuspuistossa (Kuva: Kouvolan Vesi /
Jarno Hujanen).
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4.6.4 Lahti

Lahden kaupungissa hulevesien hallintaa kehitetään hulevesiohjelman mukaan (Lahden
kaupunki 2011). Hulevesien käsittelemiseksi Takkulan alueen kahteen ojaan on rakennettu
kampakosteikot syksyllä 2010 (kuva 52). Kariston alueen hulevesiratkaisuja esitetään
kuvassa 53.

Kuva 52. Takkulan kampakosteikko 2010 (Malin 2012).

Kuva 53. Esimerkkejä hulevesien käsittelystä, Karisto, Lahti (Malin 2012).

Ranta-Kartanon asemakaava-alueen suunnittelun yhteydessä laadittiin hulevesien hallinnan
yleissuunnitelma (FCG 2012). Kohde on yksi Lahden kaupungin ekologisen rakentamisen
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kärkihankkeista, mikä korostaa myös hulevesien luonnonmukaisen hallinnan tarvetta.
Hulevesisuunnittelun keskeisenä tavoitteena on lisäksi estää hulevesien aiheuttamat haitat
suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan Pikku-Vesijärveen ja Vesijärveen.
Suunnitelmassa tutkitaan erityisesti kaava-alueen hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn
edistämistä sekä keinoja vesistökuormien vähentämiseksi. Hulevesien suositeltu
käsittelyjärjestys esitetään kuvassa 54. (FCG 2012)

Kuva 54. Suositellun hulevesien hallintajärjestelmän vaiheet, Ranta-Kartanon asemakaava-
alue, Lahti. (FCG 2012)
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5. Pintaratkaisut, geotekniset ja muut tekniset rakenteet

Vettä läpäisevillä päällysteillä (pervious pavements) vesi saadaan imeytettyä maaperään tai
kerättyä pinnanalaisten rakenteiden avulla viivytyssäiliöihin. CLASS hankkeen työpaketissa 2
on koottu kirjallisuustietoa vettä läpäisevistä pintamateriaaleista ja maanpinnan alapuolisista
rakenteista. Raporteissa (Kuosa et al. 2013, Kuosa & Niemeläinen 2013a, 2013b, Loimula &
Kuosa 2013) esitetään pääasiassa julkaistujen tutkimusten tuloksia ja ohjeita liittyen
huokoiseen asfalttiin, läpäisevään betoniin sekä betonikiviin tai -laattoihin. Mukana on myös
tietoa saatavilla olevista suomalaisista tuotteista. Raporttiluonnokset keskittyvät
materiaaliominaisuuksiin, kuten läpäisevyyteen, lujuuteen ja kestävyyteen, sekä päällysteen
suorituskykyyn. Erityisesti on pyritty kuvaamaan Suomen olosuhteisiin liittyviä
erityisvaatimuksia ja ratkaisumahdollisuuksia. Seuraavassa esitetään raporttiluonnosten
sisältöä tiivistetyssä muodossa.

Vettä läpäisevät päällysteet käsittävät yleensä pintakerroksen ja alapuolisen
rakennekerroksen, joka koostuu kiviaineksesta sekä pohjalla olevasta suodatinkerroksesta
tai -kankaasta. Lisäksi on olemassa monenlaisia muunnelmia, joissa voi olla esimerkiksi
erilaisia läpäiseviä materiaaleja sekä putkirakenteita, säiliöitä ja muita systeemejä, erityisesti
pohjamaan ollessa vettä läpäisemätöntä. Vettä läpäisevät päällysteet ja muut ratkaisut on
suunniteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kohdekohtaiset tarpeet ja olosuhteet.
(Kuosa et al. 2013)

Vettä läpäisevät päällysteet voidaan pintamateriaalista riippuen luokitella huokoiseksi tai
läpäiseväksi (porous or permeable) ja ne voivat olla joko monoliittisia (yhtä kappaletta olevia)
tai modulaarisia (toisiinsa liitettävistä kappaleista koostuvia). Huokoisen pintamateriaalin
tapauksessa vesi läpäisee koko pinta-alan; läpäisevät päällysteet sen sijaan koostuvat
yleensä vettä läpäisemättömistä kivistä tai laatoista, joiden välissä on kiviainesta, joka
päästää veden lävitseen. (Kuosa et al. 2013)

Läpäisevä betoni (kuva 55) sisältää toisiinsa yhteydessä olevia huokosia, läpimitaltaan 1 - 8
mm ja kokonaistilavuudeltaan 15 – 30 % materiaalin kokonaistilavuudesta. Sen ominaisuudet
poikkeavat suuresti tavallisen betonin ominaisuuksista. Läpäisevä betonin veden- ja
ilmanläpäisevyys on suuri, mutta sen lujuus ei vastaa tavallisen betonin lujuutta. Se on myös
10 - 30 % tavallista betonia kevyempää, se kutistuu vähemmän ja sen lämmön eristyskyky
on suurempi kuin tavallisella betonilla. Läpäisevästä betonista valmistetaan myös katukiviä
(Beeldens et al. 2008, PTV 122 2009, EBEMA 2012). Läpäisevää betonia on 1980-luvulta
asti käytetty mm. Japanissa, USA:ssa and Euroopassa (Bhutta et al. 2012). (Kuosa et al.
2013)

Läpäisevän betonin ja muiden vastaavanlaisten materiaalien käyttöön päällysteissä liittyy
seuraavia etuja (Putman & Neptune 2011):

 Veden ja ilman läpäisevyys (huleveden hallinta, luonnollinen vedenkierto,
lähialueiden puiden ja muiden kasvien hyvinvointi)

 Hyvä akustiikka, hiljainen päällyste

 Veden puhdistuskyky (Loimula & Kuosa 2013)

 Kyky ehkäistä ns. ”urban heat island effect”-ilmiötä (Santamouris 2013)

 Vähentää roiskeita

 Vähentää liukkautta
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Läpäisevän betonin avoin rakenne päästää veden materiaalin sisälle, mikä aiheuttaa
haasteita kylmässä ilmastossa, kuten Suomessa. Vedellä kyllästyneen materiaalin
jäätyminen heikentää sen ominaisuuksia ja yleensä suositellaankin, että vedellä
kyllästymisen ehkäisemiseksi alapuolelle asennetaan vettä johtava kiviaineskerros. Kevern
et al. (2008) mukaan tätä suositusta noudatettaessa ei ole havaittu ongelmia. Vedellä
kyllästyminen on kuitenkin mahdollista, joten on tarpeen kehittää jäätymis-sulamissyklejä
kestäviä materiaaleja. (Kuosa et al. 2013)

Kuva 55. Tavallinen ja läpäisevä betoni lumen sulamisen aikana (Kevern 2010, Kuosa et al.
2013)

Avoin asfaltti on toinen vettä läpäisevä päällystemateriaali. Avoimen asfaltin huokoisuus on
yleensä n. 15 – 20 % kokonaistilavuudesta. Toiminnallisesti avoin asfaltti vastaa muita vettä
läpäiseviä päällystemateriaaleja. Niitä on 70-luvulta alkaen käytetty mm. Pohjois-Amerikassa
(Ferguson 2005). Euroopassa niitä käytetään mm. Sveitsissä (Poulikakos et al. 2006) ja
Hollannissa (Bendtsen 2011). Suomalainen PANK-ohje (PANK 2011) suosittelee käyttämään
avointa asfalttia kentillä, pihoilla ja muilla asuin- ja kevyesti liikennöidyillä alueilla. (Kuosa et
al. 2013)

Avoin asfaltti on yleensä halvempi kuin muut vettä läpäisevät päällysteet (Virginia DOT
2011). Asianmukaisella rakentamisella ja säännöllisellä ylläpidolla avoin asfaltti on
pitkäikäinen ja käyttökelpoinen päällystemateriaali erityisesti paikoitusalueilla ja vähän
liikennöidyillä teillä. Avoimen asfaltin huonot puolet ovat huokosten tukkeutuminen ja
heikompi kantavuus kuin tavallisella asfaltilla. Kun huokoset tukkeutuvat hiekoituksen ja
huleveden mukana kulkeutuvan hienoaineksen johdosta, vedenläpäisevyys huononee.
Kylmässä ilmastossa, kuten Suomessa, jossa hiekoitusta ja katupölyä irrottavia talvirenkaita
käytetään paljon, tukkeutuminen on potentiaalinen ongelma. Sen sijaan tukkeutuminen, joka
johtuu asfaltin sideaineen kulkeutumisesta alempiin kerroksiin, ei ole niin yleistä kylmässä
ilmastossa (Hamzah et al. 2012). Tyypillisiä puhdistusmenetelmiä ovat imurointi, pesu ja
lakaisu (Ferguson 2005). Kuvassa 56 näkyy tukkeutunut asfaltti ennen ja jälkeen
puhdistuksen. (Kuosa et al. 2013)

Kylmässä ilmastossa avoimen asfaltin kriittisin ominaisuus liittyy routimiseen. Kun
maaperässä oleva vesi jäätyessään laajenee, kohoaa maa epätasaisesti, mikä voi rikkoa
laajasti tien rakenteita. Huokoinen pintarakenne päästää veden lävitseen, jolloin se virtaa
alempiin kerroksiin ja muodostaa siellä jäätä. Suuri huokoisuus alapuolisissa kerroksissa on
routimisen kannalta hyvä, koska tällöin vesi pääsee vapaasti laajenemaan. Tämä johtaa
parempaan suorituskykyyn talviolosuhteissa, sulaminen on nopeampaa, eivätkä tien
rakenteet rikkoudu (Houle 2006; Roseen et al. 2012). (Kuosa et al. 2013)
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Kuva 56. Vasemmalla: Tukkeutunut avoin asfaltti. Oikealla: Avoin asfaltti pesun jälkeen.
(Ross 2012, Kuosa et al. 2013).

Suunniteltaessa avoimeen asfalttiin liittyviä rakennekerroksia on huomioitava sijainti,
hydrologia, ja tien rakenne (Hansen 2008). Sijainnista riippuvia seikkoja ovat sääolosuhteet,
pohjamaa sekä ympäröivän alueen pintarakenteet. Kylmässä ilmastossa on huomioitava
routa sekä jäätymis-sulamis-syklit. Rakennekerrokset (kuva 57) ja niiden paksuudet riippuvat
liikennekuormituksesta, roudan syvyydestä ja hydrologiasta. (Kuosa et al. 2013)

Kuva 57. Tyypillisiä kerrosrakenteita avointa asfalttia käytettäessä (Hansen 2008, Kuosa et
al. 2013).
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Kolmas vettä läpäisevä päällystetyyppi on betonikivistä tai – laatoista koostuvat päällysteet
(kuva 58), joihin liittyvät kuvan 59 tyyppiset rakennekerrokset. Salaojaputket tarvitaan, mikäli
pohjamaa on huonosti vettä läpäisevää. Muunkinlaisia vettä läpäiseviä pintaratkaisuja on
olemassa, esimerkiksi reikälaattoja ja -kiviä (kuva 60) sekä nurmi- ja sorakennostoja (Kuva
61). (Kuosa et al. 2013)

Sellaisia systeemejä, joissa vesi virtaa suoraan rakennekerrosten läpi, kutsutaan avoimiksi
systeemeiksi. Suljetuissa systeemeissä (kuva 62) alapuolelle asennetaan läpäisemätön
kalvo, joka johtaa veden salaojaputkiin (Delatte et al. 2007, Delatte & Cleary 2006). Tämä voi
olla tarpeen, jos pohjamaa on huonosti vettä läpäisevää. Tällöin vesi varastoidaan
esimerkiksi muovi- tai betoniholveihin tai ns. hulevesikasettijärjestelmiin (kuva 63). (Kuosa et
al. 2013)

Kuva 58. Erilaisia betonikivistä ja laatoista koostuvia päällysteitä (Smith 2011, EBEMA 2012,
Beeldens et al. 2008, Kuosa et al. 2013)
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Kuva 59. Tyypillisiä rakennekerroksia betonikivi tai -laattapäällysteiden yhteydessä (Smith &
Hunt 2010, ICPI 2013, Kuosa et al. 2013)

Kuva 60. Reikälaattoja ja – kiviä (Rudus 2013, Kuosa et al. 2013)

Kuva 61. Nurmi- ja sorakennostoja (Kaitos 2013, Kuosa et al. 2013)
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Kuva 62. Suljettu systeemi (Delatte & Cleary 2006, Kuosa et al. 2013)

Kuva 63. Erilaisia huleveden varastointijärjestelmiä (Pouta 2010, Kuosa et al. 2013).
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Kuvassa 64 esitetään eräiden läpäisevien päällysteiden hyötyjä ja haittoja asfalttiin
verrattuna (Prokop et al. 2011, Euroopan komissio 2012).

Kuva 64. Yleisimpien läpäisevien päällysteiden hyödyt ja haitat asfalttiin verrattuna (Prokop
et al. 2011, Euroopan komissio 2012)
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6. Veden käsittely

6.1 Veden käsittelyn tarpeet ja kapasiteetit

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä HSY on Espoon, Helsingin, Kauniaisten
ja Vantaan muodostama ympäristönsuojelutoimintojen kuntayhtymä. HSY puhdistaa
Helsingin metropolialueen yli miljoonan asukkaan jätevedet kahdella Suomen suurimmalla
puhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoilta jätevedet
puretaan suoraan Itämereen. Puhdistamoilla on havaittu merkkejä sään ääri-ilmiöiden
lisääntymisestä, mikä lisää oleellisesti puhdistuskapasiteetin tarvetta. Tähän on varauduttu:
Viikinmäen puhdistamolle valmistuu kesällä 2014 uusi 9. biologinen prosessilinja ja vuonna
2020 Suomenojan puhdistamon korvaa uusi Blominmäen puhdistamo (HSY 2013).

Mikäli jäteveden puhdistamon hydraulinen kapasiteetti ylittyy, joudutaan osa puhdistamolle
tulevasta jätevedestä johtamaan esiselkeytettynä biologisen käsittelyn ohi. Ohitustilanteissa
Viikinmäessä käytetään ohitusvesien suorasaostusta, joka parantaa ohitettavan veden
laatua. Ohitusten osuus vuotuisesta kokonaisvirtaamasta on vähäinen ja ohitetun jäteveden
aiheuttama kuormitus huomioidaan käyttötarkkailun tulosten laskennassa. Jäteveden
puhdistuksen päätavoitteena on jäteveden sisältämän orgaanisen lika-aineen sekä
ravinteiden poistaminen puhdistamon lupaehtojen ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Jäteveden virtaamaan vaikuttaa suhteellisen vakaana pysyvä asutuksen tuottama
peruskuormitus sekä hulevesi, jonka vaikutuksesta puhdistamoille tulevan jäteveden määrä
voi päivätasolla lähes kolminkertaistua. Helsingin kantakaupunki, Herttoniemi ja Munkkiniemi
ovat sekaviemäröityjä alueita, joista jätevedet päätyvät Viikinmäen puhdistamolle. HSY:n
toiminta-alueen muut osat ovat erillisviemäröityjä alueita, joissa huleveden ja
asutusjäteveden viemärit ovat erillisiä. Myös näillä alueilla esiintyy huleveden aiheuttamaa
lisäkuormitusta huonokuntoiseen viemäriverkostoon sisään vuotavan huleveden
vaikutuksesta. HSY:n alueella hydraulisen kuormituksen kasvu on keskimäärin 3 %
vuodessa. Vuonna 2012 HSY:n jätevedenpuhdistamoille tuli jätevettä yhteensä 152,3 milj.m3

(Kuva 65).

Kuva 65. Jäteveden tulovirtaamat HSY:n puhdistamoille vuosina 2002–2012 (HSY 2013)

Helsingin kantakaupungin sekaviemäröintialueen jätevesipäästöt arvioidaan sadantatietojen
ja verkostomallinnuksen avulla. Mallin ajot toteuttaa FCG Oy. Sekaviemäriverkoston
ylivuodot liittyvät voimakkaisiin sadantatilanteisiin, jolloin myös jätevesi on normaalia
laimeampaa. Vuonna 2012 ylivuotoja arvioitiin tapahtuneen yhteensä 175013 m3.
Pääkaupunkiseudulla vastuu hulevesistä on jaettu kaupunkien ja HSY:n kesken. Vastuu on
vesilainsäädäntöä uudistettaessa mahdollisesti siirtymässä enemmän kaupungeille.
Hulevesiputkien omistussuhteissa esiintyy kaupunkikohtaista vaihtelua (Aaltonen 2013a).
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6.2 Viemäriverkoston mitoitus

Sadevesiviemärin suunnittelu perustuu ns. mitoitussateeseen, jolla tarkoitetaan suurinta
vesimäärää, jonka välittömäksi poisjohtamiseksi viemäri mitoitetaan. Mitoitussateen
määrittelyssä otetaan huomioon sateen toistuvuus, kestoaika ja intensiteetti. Esimerkiksi
Helsingissä erillisviemäröinnin mitoitussateena on aikaisemmin käytetty kerran vuodessa
toistuvaa 10 minuutin rankkasadetta, jonka intensiteetti on 125 l/s/ha. Tätä suurempiin
sateisiin liittyvää tulvimista pyritään hallitsemaan tulvareittien avulla tai rakentamalla
tulvaputkia, jotka on mitoitettu kerran 50 vuodessa tapahtuvalle 10 minuutin rankkasateelle,
jonka intensiteetti on 275 l/s/ha (Helsingin kaupunki 2008).

Aikaisemmin pääkaupunkiseudun kaupungeilla on ollut omat käytäntönsä ja tottumuksensa
vesihuollon suunnittelussa, jolloin esim. mitoituksessa on käytetty erilaisia arvoja. Kun
kaupunkien vesilaitokset yhdistettiin HSY Vesihuolloksi, syntyi tarve yhtenäistää käytäntöjä ja
linjata yhtenäiset ohjeet (Myllylä 2012). Verkostosuunnittelukäytännöt – ohjeessa (HSY
2012b) hulevesimitoitusta on lisätty 20 % (Aaltonen 2013a) ja se on nyt 150 l/s/ha, mikä
vastaa noin kerran kolmessa vuodessa toistuvaa 10 minuuttia kestävää sadetta (HSY
2012b).

Suurilla valuma-alueilla, esimerkiksi 10…100 ha, tarkistetaan, käytetäänkö virtaaman
mitoittajana rankkasadetta vai lumen sulamista, näistä valitaan suurempi. Rankkasateen
aiheuttama virtaama lasketaan kaavalla 1:

= (1)

Jossa Qhmit on hulevesivirtaama (l/s), i on mitoitussateen rankkuus (l/s/hs),  on
valumakerroin ja F on valuma-alueen pinta-ala (ha). Valumakerroin (taulukot 7 ja 8) kuvaa,
kuinka suuri osa sadevedestä imeytyy maahan ja kasveihin, ja kuinka suuri osa otetaan
huomioon kuivatusta mitoitettaessa. Mitä paremmin pinta imee vettä itseensä, sitä pienempi
valumakerroin, mitä suurempi osa alueesta on huonosti vettä imevää pintamateriaalia, sitä
suurempi on valumakerroin (Myllylä 2012).

Taulukko 7. Valumakertoimia pinnan laadun mukaan (Myllylä 2012, SKTY 2003)

Pinnan laatu Valumakerroin
Katto 0,90
Betoni ja asfaltti 0,80
Tiivissaumainen kiveys 0,80
Kiveys hiekkasaumoin 0,70
Hyväkuntoinen soratie 0,50
Nurmettu luiska 0,50
Paljas laakeahko kallio 0,40
Sorakenttä ja -käytävä 0,30
Puistomainen piha 0,20
Puisto, runsaasti kasvillisuutta 0,15
Kallioinen metsä 0,15
Niitty, pelto, puutarha 0,10
Tasainen tiheäkasvuinen metsä 0,05
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Taulukko 8. Valumakertoimia alueen laadun mukaan (Myllylä 2012, SKTY 2003)

Alueen laatu Valumakerroin

Umpinaiset kerrostalokorttelit / kestopäällysteiset pihat 0,80

Umpinaiset kerrostalokorttelit / sorapäällysteiset ja istutuksia
sisältävät pihat

0,70

Avoimet kerrostalokorttelit 0,60 - 0,40

Rivitaloalueet ja vastaavat 0,35

Omakotialueet / pienet tontit 0,30 - 0,25

Omakotialueet / suuret tontit 0,25 - 0,20

Urheilu- ja leikkikentät 0,20

Suurehkot puistoalueet, joutomaa 0,10 - 0,05

Tulvareiteistä vastaa kadunpitäjä. Tulvavedet ohjataan pintavaluntana katuverkkoa ja
viheralueita pitkin avo-ojiin ja – uomiin. Jos tämä ei tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi ole
mahdollista, rakennetaan tulvamitoitettuja hulevesiviemäreitä tai hulevesikanaaleita.
Pääkaupunkiseudulla tulvareitit ja – viemärit mitoitetaan kerran 50 vuodessa toistuvalle 10
minuutin kestoiselle rankkasateelle (Myllylä 2012).

Sekavesiviemärin mitoituksessa lasketaan yhteen jätevesivirtaama, hulevesivirtaama ja
vuotovedet (kaava 2).

= + (2)

Jossa Qsekav on sekavesivirtaama (l/s), Qvmit on jätevesivirtaama (l/s) ja Qhmit on
hulevesivirtaama. Sekaviemärin mitoituksessa hulevesivirtaamaa laskettaessa käytetään
mitoitussateena 210 l/s/ha, joka vastaa noin kerran kahdessa vuodessa toistuvaa 10
minuutin rankkasadetta (HSY 2012b).

HSY:n hulevesiverkoston pituus vuodesta 2007 alkaen esitetään kuvassa 66 (Aaltonen
2013b):

 Kuva 66. HSY:n hulevesiverkoston pituuden kasvu vuosina 2007 - 2012 (Aaltonen 2013b)
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7. Kaupunkien näkemyksiä kehittämistarpeista

7.1 Hulevesien hallinnan kehittäminen

Tulevaisuudessa hulevesien hallintaan tarvitaan uusia ratkaisuja. Viemäreiden mitoitusta,
hulevesiverkostojen pituutta ja jätevedenpuhdistamojen kapasiteettia ei voi eikä ole
kustannustehokasta kasvattaa loputtomiin. Tarvittaisiin myös ymmärrystä siitä olisiko
imeyttäminen ratkaisu, vai tulevatko hulevedet imeyttämisen jälkeenkin lopulta
viemäriverkostoon ja sitä kautta jätevedenpuhdistamolle (Aaltonen 2013a).

Kehitettävien ratkaisujen tulisi olla toimivia ja kustannustehokkaita. Työn ja kustannusten
jakoa tulisi selkeyttää toteutusvaiheessa liittyen kiinteistönomistajien, kaupunkien ja
vesilaitosten rooleihin ja vastuisiin. Tarvitaan myös tietoa siitä, mitä kaupungit ovat valmiita
tekemään, ostamaan ja päättämään (Aaltonen 2013a).

Vettä läpäisevistä pintaratkaisuista on Suomessa vielä varsin vähän kokemuksia; kohteet
ovat pilotinomaisia, eikä pitkäaikaista seuranta- ja ylläpitotietoutta vielä ole. Tarvetta olisi
kokemuksille mm. seuraavista seikoista (Siren 2013):

 Mahdollisten ongelmien seurattavuus

 Erityisten ylläpitotoimien ja korjaus/perusparannustarpeiden ennakoitavuus

 Mahdolliset ongelmat veden laadussa ja virtaamassa

 Mahdolliset yllätykset kasvillisuuden kehittymisessä

 Mahdolliset ongelmat kiveysten ja erilaisten pohjarakenteiden puhdistamisessa

 Mahdolliset ongelmat hulevesijärjestelmien ratkaisuissa

 Lumen sulamisen ja talviolosuhteiden vaikutus

Valtakunnallisen hulevesioppaan (Kuntaliito 2012) mukaan viivyttävät painanteet, kosteikot,
lammikot sekä imeytyspainanteet ja imeytyskaivannot vaikuttavat merkittävän positiivisesti
hulevesien määrälliseen hallintaan virtaamisen tasaamisessa ja ehkäisyssä. Haasteena ovat
kuitenkin mm. seuraavat seikat (Siren 2013):

 Talviolosuhteet: Talvella imeytymistä ei juurikaan tapahdu

 Tilanpuute: Vain äärimmäisen harvoin on tarjolla riittävästi pinta-alaa

 Maaperän imeytyskelpoisuus. Maaperä on imevää erittäin harvoin.

 Imeytyksen vaikutukset suhteessa kortteli- ja tonttirakentamiseen
suojaetäisyyksineen, suojaamisineen ja ylivuotoreitteineen

 Imeytyvän veden laatu suhteessa pohjavesialueen luokkaan

 Tukkeutuminen, kunnossapito, koneellisen ylläpidon edellytykset ja realistiset ylläpito-
sekä perusparannuskustannukset

Seuraaviin asioihin toivottaisiin kiinnitettävän huomiota (Kuisma 2013b):

 Hulevesien hallinta osa kunnallistekniikkaa – puistojen etupainotteinen suunnittelu ja
toteutus

 Vihreän infran budjetointi

 Tiivis yhteistyö välttämätöntä

 Kaupunkitilan ja -kuvan uudelleenarvotus
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 Ylläpitoon huomiota ja resursseja

 Pitkäaikaiset kustannusvaikutukset

Hulevesiongelma tiedostetaan ja strategiat ovat olemassa, mutta se ei juuri näy vielä
ratkaisuissa. Ongelmia ovat mm. tilanpuute ja kaavoitus. Kaavoittajat ja toteuttajat ovat
asialla eri näkökulmista. On hyvä, jos tontit ottavat ensisijaisen vastuun hulevesistä; tämä on
kuitenkin haastavaa. Yhteistyötä pyritään lisäämään ja lisäksi pohdintaa motivointikeinoja
(mm. rasite) (Kaupunkien tapaaminen 2013).

Hulevesihuoltamisen ylläpitokustannukset olisi syytä selvittää (Kaupunkien tapaaminen
2013).

7.2 Uusien pintamateriaalien ja geoteknisten ja muiden teknisten
ratkaisujen soveltamiskohteet

Kaupunkien tarve uusille pintamateriaaleille ja geoteknisille ja muille ratkaisuille kohdistuu
ensisijaisesti kaduille ja yleisille alueille, jotka ovat kaupunkien hallinnassa. Mahdollisina
kohteina keskusteltiin leikkipaikoista, toreista, pysäköintialueista, urheilualueista,
liikennealueista, lumitilana toimimisesta, viheralueista, kansirakenteista, pihakaduista,
pelastusteistä, lastausalueista, jätehuollon alueista jne. Näistä keskeisimmiksi kohteiksi
nähtiin tietyn luokan kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät, pysäköintialueet, välialueet, urheilu-
ja liikunta-alueet, torit ja kentät sekä yhdistetyt alueet.

Uusien ratkaisujen keskeisiä ominaisuuksia ovat kestävyys Suomen olosuhteissa,
talviolosuhteissa, kunnossapidon suhteen, liukkauden ja roudan suhteen, tukkeutumisen
estäminen, käyttöikä ja elinkaarikustannukset. Tärkeää on selvittää myös, estävätkö uudet
ratkaisut huleveden lisääntymisen viemäriverkostossa.

Seuraavaan luetteloon on koottu CLASS-hankkeen kaupunkien kanssa käydyissä
keskusteluissa esiin tulleita mahdollisia uusien materiaalien ja ratkaisujen soveltamiskohteita
ja niiden ominaisuuksia ja reunaehtoja. Näiden määrittelyä jatketaan CLASS-hankkeen
muiden työpakettien yhteydessä.

Alueiden käyttötarkoitus:

 Katu
 Jalankulku ja pyöräily
 Pysäköintialue
 Urheilu- ja liikunta-alue
 Tori
 Kenttä

Määrätiedot:

 Pinta-ala m2

 Materiaalit

Reunaehdot:

 Sijainti suhteessa rakennuksiin
 Läpäisevyys
 Routivuus
 Kantavuus
 Painuminen
 Tukkeutumattomuus
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 Väri
 Täyttömaa
 Katuhulevesien käyttö
 Veden puhdistuvuus
 Reunakivet
 Ympäristön rakenteet, konfliktit
 Kallistukset
 Kevennetty kunnallistekniikka jne.

Rasitukset:
Liikenne:

 KVL: 2000/500/100/50/0
 Raskas/ei raskas liikenne
 Jäte/palo/muut

Sadevesi
 Läpäisevyys
 Mikä on mitoitusperuste?
 Luokitus
 SL1: 1cm/min
 SL2: 0,5 cm/min
 Keskim: 0,1 cm/min
 Heikko: 0,05 cm/min

Ylläpito:
 Koneellinen ylläpito:
 Nykykalusto/ei kalustoa/helppo/mahdollinen
 Lumen auraus
 Lumitila: kasaus
 Hiekan poisto
 Rikkakasvuston poisto/hillintä
 Liukkauden torjunta

Liukkaus
 Kitkakerroin, minimivaatimus
 Suolattavissa/ei suolattavissa
 Hiekoitettavissa/ ei hiekoitettavissa
 Lämmitettävissä
 Käveltävissä korkokengillä

Ympäristö
 CO2-rasitus
 Pohjavesi
 Äänekkyys
 Päästöt

Elinkaarikustannukset
 Kustannusten muodostuminen
 Palvelutaso
 Kuluminen
 Rakentaminen €/m2
 Kunnossapito €/m2, a
 Käyttöikä: 10v/30v/50v
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Toteutuksen näkökohtia: Hulevesien hallinta on osa kunnallistekniikkaa, puistot tulisi
suunnitella ja toteuttaa etupainotteisesti. Vihreän infran budjetointi on tärkeää. Tiivis yhteistyö
on välttämätöntä. Kaupunkitilan ja –kuvan uudelleenarvotusta tarvitaan. Huomiota ja
resursseja on kiinnitettävä ylläpitoon. Pitkäaikaiset kustannusvaikutukset tulisi selvittää.
(Kuisma 2013b)

Oulun erityispiirteitä CLASS-hanketta ajatellen ovat

 Talviolosuhteet
o Rannikko ja sisämaa, erilaiset ilmasto-olosuhteet

 Tasainen, alava maa
o Kaltevuudet tärkeitä
o Reunakivet

 Pyöräilykaupunki
o Liukkauteen liittyvät olosuhteet

 Oulujoki
o Laaja valuma-alue, laaja tulva-alue
o Virta, jäätymisolosuhteet
o Talvitulvat

Oulussa voidaan testata CLASS-hankkeeseen liittyviä ratkaisuja talviolosuhteissa.
Materiaaliratkaisujen tutkiminen kiinnostaa erityisesti, koska allas- ym. ratkaisuista on jo
paljon kokemusta.
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8. Johtopäätökset

Kaupungit rakentavat uusia alueita - katuja, pysäköintialueita, kenttiä, puistoja jne. Näillä
alueilla on paljon läpäisemättömiä päällystettyjä pintoja. Kaupungit odottavat CLASS-
hankkeelta parempaa ympäristöön sopeutettua ja ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon
ottavaa hulevesien kokonaishallintaa. Tarvitaan uusia kokonaistaloudellisesti edullisia ja
kestäviä teknisiä sovelluksia. Tietoa odotetaan uusista kunnossapitoystävällisistä
materiaaleista ja rakenneratkaisuista veden viivyttämiseen ja imeyttämiseen, uusista
ratkaisuista, jotka soveltuvat tiiviiseen kaupunkiympäristöön ja uusien materiaalien ja
ratkaisujen vaikutuksista huleveden laatuun. Tuloksia toivotaan erilaisten materiaalien ja
ratkaisujen mitoituksesta, läpäisevyydestä, pidättymisestä ja kestävyydestä sekä
vesimääristä. Lisää tietoa tarvitaan huleveden mitoitukseen ja kunnallistekniikan
suunnitteluun.

Uudet ratkaisut koostuvat läpäisevien pintamateriaalien, rakennekerrosten, teknisten
ratkaisujen ja maaperäolosuhteiden muodostamasta kokonaisuudesta. Ratkaisujen on oltava
kestäviä Suomen olosuhteissa, ottaen huomioon kunnossapidon tarpeet, talviolosuhteet,
liukkaus ja routa, katurakenteen toimivuus (routimattomuus, kantavuus) ja tukkeutumisen
estäminen. Tietoa odotetaan ratkaisujen käyttöiästä ja elinkaarikustannuksista,
kansainvälisistä kokemuksista, huleveden mitoituksesta, mallinnustuloksista nykyisessä ja
tulevassa ilmastossa sekä vaikutuksista veden määrään viemäriverkossa.

Kaupungit ovat kiinnostuneita toteuttamaan pilottihankkeita, joissa hyödynnetään CLASS-
tutkimuksen tuloksia. Mahdollisia pilottikohteita ovat seuraavat:

 Espoo: kohde Suurpellon alueelta

 Helsinki: kohde Kuninkaantammen alueelta

 Oulu: kohde Hiukkavaaran alueelta, Rotuaarilta tai torialueelta

 Vantaa: kohteina harkittu mm. lumen vastaanottopaikkoja, katualueita, urheilupuistoja
ja kohdetta Kivistön alueelta

 HSY toivoo älykkäiden kaivonkansien kokeilu jossakin kohteessa.

Kasvillisuuden tarkastelua haastavissa olosuhteissa toivotaan myös. Viherrakentamisen
tarkastelu kuuluu pääasiassa Ruotsin rinnakkaishankkeelle, josta toivotaan saatavan tietoa.
Puutarha-Tahvoset Oy on mukana CLASS-hankkeessa, ja on mahdollista yhdistää
kasvillisuuden tarkastelua kehitettäviin ratkaisuihin.

Kaupungeissa on laadittu hulevesiohjelmia ja kehitetty kaavoituskäytäntöjä. Nyt tarvittaisiin
lisää tietoa ja osaamista liittyen uusiin materiaaleihin ja teknisiin ratkaisumahdollisuuksiin.

Kaupungit toivovat tutkimuksen avulla parempaa ympäristöön sopeutettua ja
ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottavaa hulevesien kokonaishallintaa. Tarvitaan
uusia kokonaistaloudellisesti edullisia ja kestäviä teknisiä sovelluksia.

Kaupunkien odottamat tiedot ja tulokset projektilta liittyvät mm. seuraaviin seikkoihin:

 Läpäisevät materiaalit + rakennekerrokset + tekniset ratkaisut + maaperäolosuhteet
 Kestävyys Suomen olosuhteissa
 Kunnossapito
 Talviolosuhteet
 Liukkaus, routa
 Katurakenteen toimivuus (routimattomuus, kantavuus)
 Miten estää tukkeutuminen
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 Käyttöikä
 Elinkaarikustannukset
 Kansainväliset kokemukset
 Hulevesien mitoitus, mallinnustulokset

o Nykyinen ja tuleva ilmasto
 Ratkaisujen vaikutus putkien vesimääriin

o Estävätkö uudet ratkaisut hulevesien lisääntymisen viemäriverkossa?
 Käyttökohteet

o Tietyn katuluokan kadut
o Kävely- ja pyöräilyväylät
o Pysäköintialueet
o “Välialueet”, katujen, pysäköintialueiden ja viherkaistojen välillä
o Torit
o Urheilukentät
o Yhdistetyt alueet
o Älykkäät kaivonkannet (virtaamien mitoitus)

Keskusteluissa on käynyt ilmi, että kaupungit toivovat tutkimukselta erityisesti tietoa uusista
pintamateriaaleista ja teknisistä ratkaisuista. Hulevesialtaisiin liittyvät ratkaisut tunnetaan jo
ennestään. Näin tutkimuksen avulla voidaan edistää hulevesien syntymisen vähenemistä,
mitä pidetään ensisijaisena tavoitteena hulevesien hallinnassa.

Kaupungit ovat hyvin kiinnostuneita pilottihankkeiden toteuttamisesta. Ajatuksena olisi, että
kukin kaupunki valitsisi 1 - 2 erilaista kohdetta. Näin voitaisiin yhdessä toteuttaa 4 - 8
kohdetta, joissa kussakin on omanlaisensa maaperä, pintaratkaisu ja olosuhteet. Kohteina
olisivat alustavasti Suurpelto Espoossa, Kuninkaantammi Helsingissä, Rotuaari ja torialue
sekä Hiukkavaaran alue Oulussa ja lumenvastaanottopaikkoja tai katualueita, mahdollisesti
kohde Kivistön alueella Vantaalla. HSY Vesihuolto on kiinnostunut älykkäiden kaivonkansien
avulla saatavista tiedoista virtaamista.



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08909-13
87 (96)

9. Yhteenveto

Raportissa käsitellään CLASS-tutkimushankkeen alkuvaiheessa työpaketissa WP1 -
kaupunkien tarpeet – koottua aineistoa ja käytyjen keskustelujen tuloksia. Raportissa
esitellään CLASS-hanke ja tarkastellaan taustatekijöitä kaupungistumiseen liittyvien
tekijöiden ja haasteiden sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien haasteiden osalta.
Aihepiiriin liittyvistä säännöksistä, strategioista ja ohjelmista esitetään lyhyet kuvaukset.
Kaupunkien hulevesien käsittelyyn liittyviä kaavoitus-, suunnittelu- ja toteutusratkaisuja
esitellään. Pintaratkaisuja, geoteknisiä ja muita teknisiä ratkaisuja esitellään CLASS-
hankkeen työpaketin WP2 raportin pohjalta. Veden käsittelyn tarpeita ja kapasiteetteja
tarkastellaan HSY:n tietojen pohjalta. Kaupunkien näkemyksiä ja odotuksia CLASS-
hankkeelta tarkastellaan vuosina 2012 – 2013 käytyjen keskustelujen pohjalta.
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